RESOLUCIÓ
de pròrroga de beca adscrita a contracte, conveni o projecte d’investigació de la
Universitat de Lleida (UdL) per a la realització de tasques formatives i de col·laboració
en el marc del projecte d’investigació amb codi N19016.
La UdL va publicar en novembre de 2019 la convocatòria d’una beca amb CODI
2019110014001 per portar a terme tasques de col·laboració en el marc del projecte
N19016 des de l’1.01.2020 a 31.03.2020.
En data 2 de desembre de 2019 es va publicar en la pàgina web de la UdL la resolució de
la beca. La comissió de selecció va resoldre atorgar la beca a Jesús Miguel Ceresuela
Torres.
En data 31 de març de 2020 el vicerectorat de recerca va rebre la sol·licitud formal per
part de l’investigador responsable de la beca (Dr. Daniel Chemisana Villegas) manifestant
la necessitat de donar continuïtat a l’activitat objecte de la beca adscrita al projecte
d’investigació (N19016).
Des del 14 de març de 2020 i durant el període de vigència de l’estat d’alarma (RD
463/2020), la UdL ha suspès el còmput dels terminis per presentar sol·licituds, recursos i
qualsevol altra actuació en procediments tramitats per la UdL. Aquesta suspensió afecta
a la publicació i resolució de noves convocatòries de beques adscrites a contractes,
convenis o projectes d’investigació. Però, malgrat l’estat d’alarma i la suspensió dels
terminis dels procediments administratius, l’activitat de recerca s’han mantingut.
Davant la impossibilitat de convocar una nova beca i en aplicació de la Resolució de 28
de maig de 2019, per la qual es delegen competències del rector en diferents òrgans
unipersonals de la UdL,
RESOLC:
Prorrogar de forma excepcional la durada de la beca amb CODI 2019110014001 adscrita
al projecte d’investigació N19016 fins al 30.06.2020 mantenint l’activitat descrita, la
dedicació setmanal i l’import mensual descrit en la publicació inicial de la convocatòria
de beca.
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 l’aixecament de l’estat d’alarma.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
El vicerector de Recerca
Joaquim 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

