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RE
ESOLUCIÓ
deel concurs dee selecció peer formalitzarr un contractte en règim laboral
l
tempporal (dotze mesos
m
a temps com
mplet), mitjan
nçant el quual el treballador/a presstarà els seuus serveis com
c
a
innvestigador/aa postdoctoraal. Convocatòòria codi UdL
L 13/2020 REC.
R
Laa UdL va puublicar el diaa 1 de juny dde 2020 la convocatòria
c
a d’un concuurs de selecció per
foormalitzar unn contracte laaboral tempooral (dotze mesos
m
a temps complet) a un investigaador/a
poostdoctoral, per
p tasques de
d recerca een relació am
mb el projectte “Tecnologgias de agriccultura
dee precisión para
p
optimizaar el manejo del dosel fo
oliar y la prottección fitossanitaria sostenible
enn plantacionees de frutaless” Ref. RTI20018-094222--B-I00
Enn data 16 de juny de 2020
0 es va publiicar a l’e_tau
uler de la seu
u electrònica de la UdL laa llista
deefinitiva de persones
p
adm
meses i exclosses per particcipar en el co
oncurs.
D’acord amb la proposta de la Comisssió de Selecció reunidaa el 22 de juuny de 2020
0, i en
applicació de laa Resolució de 28 de maaig de 2019, per la qual es deleguen competènciees del
reector en diferrents òrgans unipersonals
u
s de la UdL,
ESOLC:
RE
Feer públic el nom
n
de la persona que haa superat aqu
uest procés de
d selecció i qque es propo
osa, la
quual es detallaa com a annex d’aquesta rresolució.

D’acord amb l’article 124
4 de la Llei 339/2015, d’1
1 d’octubre, del procedim
ment adminisstratiu
coomú de les administracio
a
ons públiquees, contra aqu
uesta Resolu
ució, les perssones interesssades
pooden interpoosar, potestattivament, reccurs de repo
osició davant el rector een el terminii d’un
m
mes, o bé recuurs contenció
ós administraatiu d’acord amb l’articlee 46 de la Lllei 29/1998, de 13
dee juliol, reguuladora de la jurisdicció ccontenciosa administrativ
va, en el term
mini de dos mesos
m
daavant el jutjaat contencióss administrattiu de Lleidaa, d’acord am
mb el que preeveu l’articlee 8 de
la Llei esmenntada. Aquessts terminis es comptaraan a partir de
d l’endemàà de la publlicació
d’’aquesta Resoolució.
Iggualment, less persones in
nteressades ppoden interposar qualsev
vol altre recuurs que conssiderin
coonvenient perr a la defensaa dels seus innteressos.
d Recerca
Ell vicerector de

S
Jooaquin Ros Salvador
Per delegació de competènncies del rector en diferents òrgans unipersonnals de la Universitat
per Resolució de 28.05.199, publicada al DOGC 7888
7
de1 03.06.2019
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Convocatòriaa codi UdL 13/2020REC
1
C

NNEX
AN
Coonvocatòria codi 13/2020
0 REC

Prrojecte finanççador

Contraactació

Adjudicaació

Coodi UdL P199021(*)

Investiigador postd
doctoral

Jordi Genné Mola

(**)“Tecnologgias de agriicultura de pprecisión pa
ara optimizzar el manejjo del dosel
fooliar y la prootección fito
osanitaria ssostenible en
e plantaciones de frutaales” Ref.
RT
TI2018-0944222-B-I00
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