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CÀRRECS I PERSONAL
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT DE LLEIDA
RESOLUCIÓ per la qual es nomenen funcionaris/àries de carrera les persones que han superat el procés
selectiu per a l’ingrés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, grup A, subgrup A2, pel sistema de
concurs oposició de la Universitat de Lleida (3/2019 CO).
D'acord amb el que estableix les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ingrés a l'escala d'ajudants
d'arxius i biblioteques, (grup A, subgrup A2) de la Universitat de Lleida, (Resolució de 10 de febrer de 2020,
publicada en el DOGC núm. 8064 de 14 de febrer de 2020) i vista la proposta formulada pel tribunal
qualificador, i en aplicació de les atribucions que em confereix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007 de 12 d'abril i els Estatuts de la Universitat de Lleida,
d'aquesta Universitat,

RESOLC:

Primer: Nomenar funcionaris/àries de carrera, de l'escala d'ajudants d'Arxius i Biblioteques (grup A, subgrup
A2) de la Universitat de Lleida, les persones que consten a l'annex d'aquesta resolució.

Segon: La presa de possessió de les persones nomenades serà de data 3 de maig de 2021.
La manca de presa de possessió comporta la pèrdua de tots els drets relatius al nomenament com a personal
funcionari llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat
immediata, podeu interposar facultativament el 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 al tauler d'anuncis de la
seu electrònica de la Universitat de Lleida, 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 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la publicació de la Resolució.

Lleida, 21 d'abril de 2021

Jaume Puy Llorens
Rector

ANNEX

ESPECIALITAT BIBLIOTECA TORN DE PROMOCIÓ INTERNA
Quero Soria, Remedios
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Bernaduca Nadal, Núria
García González, María Eva

ESPECIALITAT BIBLIOTECA TORN DE LLIURE ACCÉS
Bellmunt Sopena, Marina
Toló López, Maria Elena
Vergara Mateo, Patricia
Coca Cirera, Blanca
Espuña Bayarri, María
Martínez Bosch, Eva Teresita
Macià Fernández, Eva

ESPECIALITAT ARXIU TORN DE LLIURE ACCÉS
Blasco Belled, Marta
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