RESOLUCIÓ
de 6 de març de 2017 del concurs de selecció per formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (Codi UdL 0891 investigador/a en formació a càrrec de projectes de recerca; programa UdL-Impuls),
convocat segons les bases de la convocatòria de 9 de febrer de 2017

D'acord amb les bases de la convocatòria publicada el 9 de febrer de 2017, va ser
convocat un concurs de selecció per a contractar una persona per desenvolupar tasques
com a investigador/a en formació a càrrec de projectes de recerca, a temps complert, en el
marc del Programa UdL-Impuls titulat Millora del procés productiu i de control de
planta de viver per a la producció de tòfona negra i posterior seguiment en campCERTITRUF, l’investigador responsable del qual és el Dr. José Antonio Bonet Lledós.
La modalitat de contracte és la de contracte laboral de durada determinada, sota la
modalitat d'obra o servei.
De conformitat amb el I Conveni col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les
Universitats Públiques Catalanes.
D'acord amb la proposta de la Comissió de Selecció reunida el 2 de març de 2017, i en
aplicació de la Resolució de 29 de maig de 2012, per la qual es deleguen competències
del rector en diferents òrgans unipersonals de la UdL,
RESOLC:
Fer públic el nom de la persona que ha superat aquest concurs de selecció i que es
proposa, la qual es detalla com a annex d'aquesta resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la
seva executivitat immediata, es pot interposar facultativament un 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 a la pàgina web del Vicerectorat de
Recerca, 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 des de l'endemà de la publicació de la Resolució.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seu interessos.
El vicerector de Recerca

Jaume Puy Llorens
(Per delegació de competències del rector
en diferents òrgans unipersonals de la Universitat de Lleida
Resolució de 29.05.2012, publicada al DOGC 6151, de 18.06.2012)

ANNEX

Projecte
X15016

Contractació
Investigador/a en formació a càrrec
de projecte de recerca – Programa
UdL-Impuls – CERTITRUF

Adjudicació
YASMINE PIÑUELA SAMANIEGO

