RESOLUCIÓ
de 27 d’octubre de 2016, del concurs de selecció per formalitzar un contracte en règim laboral per obra o
servei determinat de la Universitat de Lleida, amb el codi 881, per a la contractació d’un investigador/a
postdoctoral.
Per resolució de 28 de setembre de 2016, va ser convocat un concurs de selecció per a contractar una
persona per desenvolupar tasques com a investigador/a postdoctoral, a temps complet, per un període de
catorze mesos, en relació amb el projecte “Soluciones innovadoras de fachadas prefabricadas de
hormigón con PCMS para edificios de consumo de energia casi nulo “INPHASE” (referència RTC2015-3583-5), la investigador responsable del qual és la doctora Luisa Cabeza Fabra; finançat per
FEDER i MINECO i gestionat des de l’ORDI amb el codi P15029.
De conformitat amb el Conveni col·lectiu per al Personal Docent i Investigador de les Universitats
Públiques Catalanes i de la normativa reguladora del procediment per a la contractació d’investigadors/res
postdoctorals per part de la UdL, aprovada pel Consell de Govern d’1 de juliol de 2009 i modificada pel
Consell de Govern de 24 de febrer de 2011.
D’acord amb la proposta de la Comissió de Selecció reunida el 27 d’octubre de 2016, i en aplicació de la
Resolució de 18 de novembre de 2015, per la qual es delegen competències del rector en diferents òrgans
unipersonals de la UdL,

Aquest Rectorat en virtut de les facultats que li han estat conferides per la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, el I Conveni col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats
Públiques Catalanes, els Estatuts de la Universitat de Lleida i la resta de legislació que sigui d’aplicació,
Resol convocar, el present concurs per cobrir la plaça que figura a l’Annex d’aquesta convocatòria.
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.

El vicerector de Recerca
Jaume Puy Llorens
Per delegació de competències del rector
en diferents òrgans unipersonals de la Universitat
per Resolució de 18.11.2015, publicada al DOGC 7006 de1 26.11.2015
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