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CÀRRECS I PERSONAL
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT DE LLEIDA
RESOLUCIÓ per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants que han superat el concurs
públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d’administració i serveis, en règim de contracte
laboral fix de la Universitat de Lleida, convocat per Resolució d'11 d’octubre de 2019 (DOGC núm. 7989, de
25.10.2019) (2/2019 CL).
D'acord amb les propostes de contractació formulades pels tribunals qualificadors, aquest Rectorat, en aplicació
de les atribucions que li confereixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, els Estatuts
d'aquesta Universitat i la resta de legislació concordant,

Resolc:

Fer públiques les adjudicacions dels llocs de treball als aspirants detallats a l'annex d'aquesta resolució, que
han superat el concurs de selecció de personal laboral i han complert tots els requisits establerts a l'esmentada
convocatòria.

Atesa l'actual situació d'emergència sanitària, per tal de garantir la bona marxa dels serveis i per raó de les
especificitats dels llocs de treball convocats, els efectes de la contractació seran d'1 d'octubre 2020.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat
immediata, els interessats podran interposar facultativament, recurs de reposició davant el rector de la
Universitat de Lleida, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució,
sense perjudici d'interposar, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu
de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució.

Lleida, 28 de juliol de 2020

Jaume Puy Llorens
Rector

Annex

TORN DE NOU INGRÉS:

Denominació de la plaça: Tècnic/a superior lingüístic/a
Nombre de places: 1
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Grup: L1
Complement lloc de treball: O
Unitat: Formació no reglada/ Institut de Llengües
Lloc a cobrir: Tècnic/a superior lingüístic/a
Horari: Ordinari / disponibilitat horària
Cognoms i nom:
Borrallo Merino, Beatriz

Denominació de la plaça: Tècnic/a lingüístic/a, anglès
Nombre de places: 2
Grup: L1
Complement lloc de treball: U
Unitat: Formació no reglada/ Institut de Llengües
Lloc a cobrir: Tècnic/a lingüístic/a, anglès
Horari: Ordinari / disponibilitat horària
Cognoms i nom:
Pijuan Vallverdú, Maria Alba
Farré Vidal, María Carmen

Denominació de la plaça: Programador/a
Nombre de places: 3
Grup: L3
Complement lloc de treball: O
Unitat: Sistemes d'Informació i Comunicacions
Lloc a cobrir: Programador/a
Horari: Ordinari
Cognoms i nom:
Llas Rubio, Mateu
Solsona Canut, Xavier Jaume
Cornet Viu, José Oriol

Denominació de la plaça: Tècnic/a informàtic/a
Nombre de places: 2
Grup: L3
Complement lloc de treball: O
Unitat: CAMPUS IGUALADA - Sistemes d'Informació i Comunicacions
Lloc a cobrir: Tècnic/a informàtic/a
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Horari: Ordinari
Cognoms i nom:
Ferrera Martínez, Francisco José
Martelo Farré, Julio

(20.211.112)
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