Universitat de Lleida

RESOLUCIÓ
del concurs de selecció per formalitzar un contracte en règim laboral temporal per obra o servei de la
Universitat de Lleida (UdL), per a la contractació d’un investigador/a postdoctoral. Convocatòria
16/2018 REC
La UdL va publicar el dia 3 de juliol de 2018 la convocatòria d’un concurs de selecció per formalitzar
un contracte laboral temporal (quatre mesos a temps complet) a un investigador/a postdoctoral per
realitzar tasques relacionades amb el projecte “RIS3CAT – Utilities 4,0: Comunitat de transformació
digital i living services. Projecte solucions de seguretat i ciberseguretat en utilities per a protecció
d’infraestructures crítiques ”, ref. COMRDI16-1-0060-06, gestionat des de la Unitat de Suport a
l’R+D+I de la Universitat de Lleida (N18024).
En data 24 de juliol de 2018 es va publicar a l’e_tauler de la seu electrònica de la UdL la llista
definitiva de persones admeses i excloses per participar en el concurs.
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 Universitat de Lleida, 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 25 de juliol de 2018, 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,
RESOLC:
Fer públic el nom de la persona que ha superat aquest procés de selecció i que es proposa, la qual es
detalla com a annex d’aquesta resolució.

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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ANNEX
Convocatòria codi 16/2018 REC

Projecte finançador
Projecte: (*)

Contractació
Investigador postdoctoral

Adjudicació____
Valera Martín, Javier

(*)“RIS3CAT – Utilities 4,0: Comunitat de transformació digital i living services. Projecte solucions
de seguretat i ciberseguretat en utilities per a protecció d’infraestructures crítiques ”, ref. COMRDI161-0060-06”.

