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RESO
OLUCIÓ
del concurs de seelecció per fo
ormalitzar unn contracte en
n règim laboral temporall (nou mesos a temps
compplet), mitjançant el quall el/la treballlador/a presstarà els seu
us serveis coom a investiigadors/a
ordinnari/a. Convoocatòria codi UdL 4/20200 REC.
La U
UdL va publlicar el dia 4 de febrer de 2020 la convocatòria d’un conncurs de seleecció per
form
malitzar un contracte
c
lab
boral temporral (nou meesos a temp
ps complet) a un invesstigador/a
orest manageement prom
motion for
ordinnari/a, per taasques de reccerca en relaació amb el projecte “Fo
climaate change mitigation
m
th
hough the deesign of a lo
ocal market of climate ccredits” Ref.. LIFE16
CCM
M/ES/0000655 (Codi UdL G17005)
0 es va publlicar a l’e_taauler de la seeu electrònicca de la UdL
L la llista
En data 24 de febbrer de 2020
definnitiva de perssones admesees i excloses per participaar en el conccurs.
D’acord amb la proposta
p
de laa Comissió dde Selecció reunida
r
el 27
7 de febrer dee 2020, i en aplicació
a
de laa Resolució de 28 de maig
m
de 201 9, per la qu
ual es deleguen competè
tències del rector
r
en
de la UdL,
difereents òrgans unipersonals
u
RESO
OLC:
Fer ppúblic el nom
m de la perso
ona que ha suuperat aquestt procés de selecció
s
i quee es proposaa , la qual
es deetalla com a annex
a
d’aqueesta resolucióó.
D’acoord amb l’arrticle 124 dee la Llei 39/22015, d’1 d’octubre, del procedimennt administratiu comú
de lees administrracions públliques, contrra aquesta Resolució,
R
les
l personess interessadees poden
interpposar, potesttativament, recurs de repoosició davan
nt el rector en
n el termini dd’un mes, o bé
b recurs
conteenciós adminnistratiu d’accord amb l’arrticle 46 de la
l Llei 29/1998, de 13 dee juliol, regulladora de
la jurrisdicció conntenciosa ad
dministrativa,, en el termini de dos mesos
m
davant
nt el jutjat co
ontenciós
admiinistratiu de Lleida, d’acord amb ell que preveu
u l’article 8 de la Llei esmentada. Aquests
termiinis es comptaran a partirr de l’endem
mà de la publiicació d’aqueesta Resoluciió.
Iguallment, les persones
p
interessades pooden interposar qualsev
vol altre reecurs que co
onsiderin
convvenient per a la defensa deels seus interressos.

El viccerector de Recerca
R
Joaquuin Ros Salvvador
Per deleggació de competències del
d rector en diferents òrgans unipersonals dee la Universitat
per Resollució de 28.05.19, publlicada al DOGC 7888 de1 03.06.2019
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ANNEX
Convocatòria codi 4/2020 REC
Projeccte finançadorr
Codi UdL G17005 (*)

Contractacció
Investigaddor ordinari

Adjudicació
Aitor Amezteegui Gonzálezz

(*)“F
Forest mannagement prromotion forr climate ch
hange mitigation thouggh the design
n of a
locall market of climate creedits” Ref. L
LIFE16 CCM
M/ES/00006
65 (Codi Ud
UdL G17005))
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