En ús de les competències que m’atribueix la Resolució de delegació de competències de data
18/11/2015, DOGC núm. 7006 de 26/11/2015, d’acord amb la base 8 de la Convocatòria d’ajuts pont per
a projectes de recerca, any 2018 (Acord 21/2018 del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018), i amb
l’informe favorable de la Comissió de Recerca reunida el 10 d’abril de 2018,
RESOLC:
Publicar la llista d’adjudicació d’ajuts que consta a l’annex 1.
ANNEX 1:
ADJUDICACIÓ D’AJUTS PONT PER A PROJECTES DE RECERCA. ANY 2018

Sol·licitant

Departament

Supòsit
sol·licitant

Import (€)

Zhu, Changfu

Producció Vegetal i Ciència Forestal

i

3.500

Pamplona Gras, Reinaldo

Medicina Experimental

i

3.500

Pla Aragones, Luis Miguel

Matemàtica

iii

3.500

Arnó Satorra, Jaime

Enginyeria Agroforestal

i

3.500

Élez Martínez, Pedro

Tecnologia d’Aliments

iii

3.500

Herreros Danes, Judit

Ciències Mèdiques Bàsiques

i

3.500

Cabiscol Catala, Elisa

Ciències Mèdiques Bàsiques

iii

1.750

Vaqueiro de Castro Alves, Rui Ciències Mèdiques Bàsiques

iii

1.750

Sanchis Morales, Daniel

Ciències Mèdiques Bàsiques

i

3.500

Gea Sánchez, Montserrat

Infermeria i Fisioteràpia

ii

3.500

Les resolucions i tots els tràmits d’aquesta convocatòria es faran públics per a les persones interessades
al tauler electrònic d’anuncis (e_tauler) de la seu electrònica de la Universitat de Lleida:
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
Contra la resolució del vicerector, que exhaureix la via administrativa perquè s’entén dictada per
delegació del rector (Resolució de 18 de novembre de 2015, DOGC núm. 7006 de 26.11.2015) i
independentment de la seua execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al tauler electrònic d’anuncis (e_tauler) de la seu
electrònica de la UdL, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs
de reposició, en el termini d’un mes, davant el vicerector. En aquest cas, no es pot interposar el recurs
contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del
recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Jaume Puy Llorens
Vicerector de Recerca

