RESOLUCIÓ
del concurs de selecció per formalitzar un contracte en règim laboral temporal (cinc mesos a temps
complet), mitjançant el qual el treballador/a prestarà els seus serveis com a investigador/a postdoctoral.
Convocatòria codi UdL 1/2020 REC.
La UdL va publicar el dia 14 de gener de 2020 la convocatòria d’un concurs de selecció per formalitzar un
contracte laboral temporal (cinc mesos a temps complet) a un investigador/a en postdoctoral, per tasques de
recerca en relació amb el projecte “Càtedra d’Innovació Social” codi UdL 0701.
En data 30 de gener de 2020 es va publicar a l’e-tauler de la seu electrònica de la UdL la llista definitiva de
persones admeses i excloses per participar en el concurs.
D’acord amb la proposta de la Comissió de Selecció reunida el 11 de febrer de 2020, i en aplicació de la
Resolució de 28 de maig de 2019, per la qual es deleguen competències del rector en diferents òrgans
unipersonals de la UdL,
RESOLC:
Fer públic el nom de la persona que ha superat aquest procés de selecció i que es proposa, la qual es detalla
com a annex d’aquesta resolució.

D’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós
administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida,
d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei esmentada. Aquests terminis es comptaran a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
El vicerector de Recerca

Joaquin Ros Salvador
Per delegació de competències del rector en diferents òrgans unipersonals de la Universitat
per Resolució de 28.05.19, publicada al DOGC 7888 de1 03.06.2019

Convocatòria codi UdL 1/2020 REC

ANNEX
Convocatòria codi 1/2020 REC
Projecte finançador
Codi UdL 070308 (*)

Contractació
Investigador postdoctoral

(*)“Càtedra d’Innovació Social” codi UdL 0701

Adjudicació
Ana Blasco Belled

