
                

 

 

 

Resol
perso
2019,
tempo
contr
REC 

 
 
La Ud
forma
tasque

Atès q
que a
neces
produ
sigui p

 

COGN

 

Oliva 

 
 

D’aco
les ad
potest
admin
conten
Lleida
partir 
Igualm
conve

 

Joaqu

Vicer

Per  del
uniperso
DOGC 78

 

Conv

                                    

lució de la U
ones admeses 
 per la qua
oral (cinc m

ractada prest

dL va public
alitzar un cont
es relacionade

que dins el te
aquesta compl
sari un períod

ueix cap motiu
publicada a la

NOMS, NOM

Vidal, Pilar 

  
  

ord amb l’artic
dministracions
tativament, re
nistratiu d’aco
nciosa admini
a, d’acord am
de l’endemà d

ment, les pe
enient per a la 

uim Ros Salv

ector de Rec

legació  de  compe
onals de  la Univers
888 del 03.06.2019

vocatòria codi

                                    

Universitat d
i excloses pe

al es convoca
mesos) sota l

arà els seus s

ar el dia 21 
tracte laboral 
es amb “Estud

ermini establer
leix els requi
de per poder p
u d’exclusió, 

a seu electròni

M  

 

 
 

cle 124 de la L
s públiques, co
ecurs de repos
ord amb l’artic
istrativa, en e

mb el que prev
de la publicac

ersones intere
defensa dels 

ador 

cerca 

etències  del  Rect
sitat per Resolució 
9  

i UdL 33/201

                                    

de Lleida (U
er participar 
ava concurs 
la modalitat 
serveis com a

d’octubre de 
temporal (cin

di dels serveis 

rt per la conv
isits establerts
presentar recla

la llista prov
ica de la UdL 

PERSON

 

 

   
 

Llei 39/2015, 
ontra aquesta 
sició davant el
cle 46 de la Ll
el termini de d
eu l’article 8 

ció d’aquesta R
essades poden
seus interesso

tor  en  diferents 
de 28.05.19, publi

9 REC 

                                   

UdL), per la 
en la convoc
de selecció 
d’obra o s

a investigado

2019  la con
nc mesos) a un

ecosistèmics 

vocatòria nom
s a les bases
amacions per 
visional esdev
https://seuele

 

 

NES ADMES

            

 d’1 d’octubre
Resolució, le

l rector en el 
lei 29/1998, d
dos mesos dav
de la Llei esm
Resolució.  
n interposar 

os. 

òrgans 
icada al 

                          

qual s’apro
catòria de Re
per formalit
ervei, mitjan

or/a en forma

nvocatòria d’
n investigador
proporcionats

és s’ha presen
s de la convo
esmenar els e

vé llista defin
ectronica.udl.c

SES 

                 

               

 
    

e, del procedi
es persones int
termini d’un 
e 13 de juliol,
vant el jutjat 

mentada. Aque

qualsevol al

ova la llista 
solució de 21
tzar un cont
nçant el qua
ació. Convoca

un concurs d
r/a en formaci
s pel gremi de

ntat una perso
ocatòria i per 
efecte de la so
nitiva i s’aprov
cat/etauler.php

  NIF/NIE/PA

   ***8

          
            

ment adminis
teressades pod
mes, o bé rec
, reguladora d
contenciós ad
ests terminis e

ltre recurs q

definitiva d
1 d’octubre d
tracte labora
al la person
atòria 33/201

de selecció pe
ió per realitza

e carronyaires

ona candidata 
tant no es f

ol·licitud, ni e
ova per tal qu
p  

ASSAPORT 

8905** 

      

stratiu comú d
den interposar

curs contenció
de la jurisdicci
dministratiu d
es comptaran 

que consideri

de 
de 
al 
a 
9 

er 
ar 
"  

i 
fa 
es 
ue 

de 
r, 

ós 
ió 
de 

a 

in 


		2019-11-06T16:17:03+0100
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)




