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Resollució de la Universitat
U
de Lleida (Ud
dL), per la qual
q
s’aprova
a la llista deefinitiva de persones
p
admeeses i excloses a la convocatòria de R
Resolució de 1 de juny dee 2020, per laa qual es con
nvocava
concu
urs de selecciió per forma
alitzar un con
ntracte laborral temporal (dotze mesoos), sota la modalitat
m
d’obrra o servei, mitjançant el qual el persona con
ntractada prrestarà els sseus serveis com a
investtigador/a ord
dinari/a. Codii UdL de la c onvocatòria 12/2020 REC
C

La UddL va publicaar el dia 1 de juny de 20200 la convocatò
òria d’un conccurs de seleccció per formalitzar un
contraacte laboral teemporal (dotzee mesos) a un investigador//a ordinari/a per realitzar tas
asques de recerrca en el
projeccte “Valoritzaació de resid
dus paperers: reaprofitameent de cel·lu
ulosa i produucció de HM
MF” Ref.
INNO
OTECRD19-1-0014 (Codi UdL
U N20008)
D’acoord amb el puunt 4.3 de les bases de la coonvocatòria s’aprova la llissta definitiva dd’aspirants ad
dmesos i
tal
que
UdL
exclossos,
per
sigui
puublicada
a
la
seu
electrònicaa
de
la
https://seuelectroniica.udl.cat/eta
auler.php

PER
RSONES ADM
MESES
COGN
NOMS, NOM
M

NIF/NIE/PPASSAPORT

Cequiier Manciñeiraas, Enrique
Montaané Montané, Xavier

***78002**
***35224**

D’acoord amb l’artiicle 124 de laa Llei 39/20155, d’1 d’octub
bre, del proceediment admiinistratiu com
mú de les
adminnistracions púúbliques, con
ntra aquesta Resolució, les personess interessadees poden intterposar,
potesttativament, reecurs de repo
osició davant el rector en
n el termini d’un
d
mes, o bé recurs co
ontenciós
adminnistratiu d’acoord amb l’article 46 de laa Llei 29/1998
8, de 13 de juliol,
j
reguladdora de la jurrisdicció
contennciosa adminiistrativa, en el termini de ddos mesos dav
vant el jutjat contenciós
c
addministratiu dee Lleida,
d’acorrd amb el quue preveu l’arrticle 8 de la Llei esmentaada. Aquests terminis es ccomptaran a partir
p
de
l’endeemà de la publicació d’aqueesta Resolucióó.
Igualm
ment, les persones interessaades poden intterposar qualssevol altre recu
urs que considderin convenieent per a
la deffensa dels seuss interessos.

Joaquuim Ros Salvaador

Vicerector de Receerca
Per deleegació de competènccies del rector
en difereents òrgans unipersoonals de la Universiitat
per Resoolució de 28.05.19, publicada al DOGC
C 7888 de 03.06.20119

Convvocatòria coodi 12/2020 REC
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