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RESOLUCIÓ
Del concurs de selecció per formalitzar un contracte en règim laboral temporal per obra o servei de la
Universitat de Lleida (UdL), per la contractació d’un investigador/a en formació. Convocatòria 18/2021 REC

En data de 23 d’agost de 2021 es va publicar el concurs de selecció 18/2021 REC per formalitzar un contracte
laboral temporal (catorze mesos a temps complet) a un investigador/a en formació per fer tasques relacionades
amb el projecte “Science-based education and communication to fight COVID-19 and future pandemics
(ilerCOVID)” Ref. 2020 PANDE 00124
Atès que no hi ha cap solālicitud presentada d’acord amb el punt 3.2 de les bases de la convocatòria resolc
declarar DESERT aquest concurs de selecció.
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.

La vicerectora de Recerca i Transferència
Olga Martín Belloso
Per delegació de competències del rector
en diferents òrgans unipersonals de la Universitat
per Resolució de 28.10.20, publicada al DOGC 8263 de 04.11.20
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