Reesolució per la que s’apro
ova la rectificcació de la lllista provision
nal de personnes admeses i excloses
peer participar en la convocatòria de Ressolució de 18 d’octubre dee 2019, per laa qual es conv
vocava un
cooncurs de sellecció per fo
ormalitzar un
n contacte la
aboral tempo
oral (set messos) sota la modalitat
d’obra o servvei, mitjança
ant el qual lla persona contractada
c
prestarà elss seus serveis com a
investigador/a ordinari. Convocatòria 322/2019 REC

na nova sol· licitud dins el termini reeglamentari i d’acord am
mb el que
Attès que s’ha presentat un
esstableix el puunt 4.1 de lees bases de lla convocatò
òria es rectifiica la llista dd’aspirants admesos
a
i
exxclosos, per tal
t que sigui publicada all tauler d’anu
uncis de la seeu electrònicca de la Univ
versitat de
Llleida https://seeuelectronica..udl. at/etauleer.php

PE
ERSONES ADMESES
A
OGNOMS, NOM
N
CO

NI/NIE/PASS
SAPORT
DN

Rooyo Esnal, Arritz

***777
73**

PER
RSONES EX
XCLOSES
(
Feernández Marrtínez, Jordi (1)

***962
25**

Mootiu d’exclusió:
(1)

Sol·licituud de la convocatòria sense signattura de l’interessaat

ue, en cap caas es tindran en compte condicions
c
o mèrits no all·legats ni
Ess recorda als aspirants qu
justificats de laa forma prevista en el puntt 3.1.e) de less bases de la convocatòria.
c
.

e punt 4.2 dee les bases dee la convocattòria, els aspiirants disposaaran d’un termini de 3
D’acord amb el
mptats a parttir de l’endem
mà de la pub
blicació d’aqu
uesta relació,, per tal d’esm
menar els
dies hàbils, com
s
deefectes de la sol·licitud.
a
l’article 124 de la L
Llei 39/2015,, d’1 d’octub
bre, del proccediment adm
ministratiu
Aiixí mateix, amb
coomú de les addministracion
ns públiques,, contra aqueesta Resolució, les personnes interessad
des poden
intterposar, poteestativament,, recurs de reeposició davaant el rector en
e el termini d’un mes, o bé recurs
coontenciós adm
ministratiu d’aacord amb l’aarticle 46 de la
l Llei 29/199
98, de 13 de jjuliol, regulad
dora de la
jurrisdicció conntenciosa adm
ministrativa, en el termiini de dos mesos
m
davannt el jutjat contenciós
c
addministratiu de
d Lleida, d’aacord amb el qque preveu l’’article 8 de la Llei esmenntada. Aquests terminis
ess comptaran a partir de l’en
ndemà de la ppublicació d’aquesta Reso
olució.
Iggualment, less persones in
nteressades ppoden interp
posar conven
nient per a la defensa dels seus
intteressos.
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