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RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, per la qual es nomenen membres de comissions de selecció del
procés selectiu per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter,
convocat per Resolució de 30 de maig de 2019 (DOGC núm. 7891, de 6.6.2019).

Per mitjà de resolució de 30 de maig de 2019, per la qual es convoca el procés selectiu per a la contractació de
personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, el nomenament dels membres de les comissions de selecció que havien de jutjar el procés
selectiu.

Atès que s'han produït dues baixes en la Comissió de Selecció del contracte UdL-LE-7105, del perfil de
Comunicació Audiovisual i Publicitat i que la Comissió de Selecció del contracte UdL-LE-7109, del perfil de
Microbiologia, es va aprovar inicialment amb només nou membres.

Aprovada per l'Acord 140/2019 del Consell de Govern de la Universitat de Lleida, de 26 de juny de 2019, la
modificació de dues Comissions de Selecció, del procés selectiu per a la contractació de personal docent i
investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

 

RESOLC:

 

Nomenar els membres de les Comissions de Selecció, que han de jutjar el procés selectiu per a la contractació
de professorat, en el marc del Pla Serra Húnter, que figuren a l'annex d'aquesta resolució.

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos a comptar
des del dia següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la
possibilitat d'interposar potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el rector,
en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

 

Lleida, 16 de juliol de 2019

 

Jaume Puy Llorens

Rector

 

 

ANNEX

 

Codi: UdL-LE-7105

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor
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Perfil: Comunicació Audiovisual i Publicitat

Departament: Filologia Catalana i Comunicació

Centre: Facultat de Lletres

 

Comissió de selecció titular:

Secretari: Cecilio Lapresta Rey, Universitat de Lleida

 

Comissió de selecció suplent:

Secretària: Maria Carmen Bellet Sanfeliu, Universitat de Lleida

 

 

Codi: UdL-LE-7109

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Microbiologia

Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques

Centre: Facultat de Medicina-Campus Universitari Igualada-UdL

 

Comissió de selecció suplent:

Vocal: José Berenguer Carlos, Universidad Autónoma de Madrid

 

(19.197.057)
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