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Resolució de la Universitat de Lleida de desistiment del concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un
contracte laboral de durada determinada, sota la modalitat d’Accés al Sistema Espanyol de Ciència,
Tecnologia i Innovació regulat a l’article 22 de la Llei 14/2011, de l’1 de Juny, de la Ciència, Tecnologia i la
Innovació amb codi 12/2022 REC.
1.-En data 8 d’abril de 2022 es publica al e-tauler de la Universitat de Lleida la convocatòria 12/2022 REC per a
la formalització d’un contracte laboral de durada determinada, sota la modalitat, sota la modalitat d’Accés al
Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació regulat a l’article 22 de la Llei 14/2011, de l’1 de Juny, de
la Ciència, Tecnologia i la Innovació per realitzar tasques relacionades amb el projecte de recerca “Mecanismos
moleculares y efectos biológicos de la senescencia celular medida por Sprouty” amb referència PID2020114947GB-I00 i finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033
2. La convocatòria té termini obert de presentació de solꞏlicituds des de 9 d’abril de 2022 fins a 10 de maig de
2022.
3.- A data d’aquesta resolució no s’ha presentat cap solꞏlicitud de participació
4. L’article 93 de la llei 39/2015 senyala que: “En els procediments iniciats d’ofici, l’Administració pot desistir,
motivadament, en els supòsits i amb els requisits previstos a les lleis”
5-. L’article 21.1 de la llei 39/2015 senyala que “L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa
i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació”
6.- Atès l’informe del responsable del projecte de recerca, el qual s’adjunta a aquesta resolució als efectes de
motivar-la tal i com senyala l’article 88.6 de la llei 39/2015, ja no es necessària la formalització de cap
contracte per realitzar les tasques derivades d’aquest projecte de recerca.
Es per tot l’anterior que
RESOLC
Desistir del procediment selectiu i que es publiqui aquesta resolució en el mateix lloc on es va anunciar el
mateix.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva immediata
executivitat, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Lleida. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà a la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.
Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu es pot interposar recurs
de reposició davant del rector, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la seva publicació, segons el que
disposa l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de les administracions públiques i del procediment
administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient pe a la defensa dels seus interessos
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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