
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE LLEIDA

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, per la qual es fa públic el resultat parcial del concurs d'accés per cobrir
places de professorat catedràtic contractat de la Universitat de Lleida, mitjançant promoció interna,
convocat per la Resolució de 31 de març de 2017 (DOGC núm. 7345, de 6.4.2017).

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, modificada per la Llei
4/2007, de 12 d'abril i pel Reial decret-llei 10/2015, d'11 de setembre; la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya, modificada per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regularització dels impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades i sobre
emissions de diòxid de carboni; el Conveni Col·lectiu del Personal Docent i investigador de les Universitats
Públiques Catalanes, i els Estatuts de la Universitat de Lleida.

D'acord amb la normativa per a la selecció i contractació de professorat contractat doctor, en règim laboral de
la Universitat de Lleida, aprovada per Consell de Govern de 22 de febrer de 2017 i la resta de normativa
vigent.

En aplicació de les meves competències i a proposta de les Comissions de Selecció nomenades a aquest efecte

 

Resolc:

 

Fer públic el resultat parcial del concurs, de les places que es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini màxim de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tanmateix, en virtut dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les persones interessades també podran interposar recurs de reposició
davant del rector en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució. En aquest cas,
no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt de forma expressa, o s'hagi
produït desestimació presumpta, del recurs de reposició

 

Lleida, 26 de juny de 2017

 

Roberto Fernández Díaz

Rector

 

 

ANNEX 1

 

Referència: PICL/4
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Categoria: Professorat catedràtic contractat

Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques

Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa

Assignatures: Bioestadística (9 crèdits); Models Estadístics per a la Recerca Mèdica (4 crèdits); Bioestadística
(5 crèdits)

Plaça adjudicada a: MONTSERRAT RUÉ MONNÉ

 

Referència: PICL/5

Categoria: Professorat catedràtic contractat

Departament: Didàctiques Específiques

Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Corporal

Assignatures: D-T GGS Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I (5 crèdits); GM3/GM5 Ensenyament
i Aprenentatge de l'Educació Física I (5 crèdits); GG1 Treball de fi de Grau (1,5 crèdits); GG1 Continguts propis
de l'Educació Física I (9 crèdits); GG1 Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa en Educació
Física (1 crèdit)

Plaça adjudicada a: JOAQUIN REVERTER MASIÀ

 

Referència: PICL/6

Categoria: Professorat catedràtic contractat

Departament: Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Àrea de coneixement: Filologia Grega

Assignatures: Introducció a la Llengua Grega (6 crèdits); Mitologia Clàssica i Cultura Hispànica (6 crèdits);
Pervivència de la Literatura Grega a les Lletres Hispàniques (6 crèdits); Llengua i Literatura Clàssiques (Grec)
(3 crèdits); El Llegat Cultural Grecoromà (6 crèdits); Filosofia Grega (6 crèdits); El Llegat Grecoromà a la
Cultura Hispànica (3 crèdits); Idees, Educació i Cultura (3 crèdits)

Plaça adjudicada a: JOSÉ ANTONIO CLÚA SERENA

 

Referència: PICL/7

Categoria: Professorat catedràtic contractat

Departament: Medi Ambient i Ciències del Sòl

Àrea de coneixement: Física Aplicada

Assignatures: Física (9 crèdits); Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat (10,5 crèdits); Eficiència
Energètica i Energies Renovables (4,5 crèdits)

Plaça adjudicada a: DANIEL CHEMISANA VILLEGAS

 

(17.177.107)
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