
 
ACTA DE LA SEGONA FASE i ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ PRIORITZADA DEL 
CONCURS  

 
Concurs d’accés per ocupar places de personal laboral de la categoria de Professorat Agregat, 
convocat per la Universitat de Lleida. Codi plaça: PA128 Concurs 80  

Àrea de coneixement: Dret Administratiu  
_____________________________________________________________________________ 
 
 Reunits els membres indicats al marge esquerre, que assisteixen 

a l’acte a través de mitjans virtuals, segons s’indica, comença la 
segona fase del procés selectiu per a ocupar la plaça indicada. 

La prova és pública i consisteix en la presentació d’un tema del 
projecte docent i de recerca de cada aspirant, sota la seva 
elecció. Així mateix, es podran exposar aspectes que desitgin 
destacar del seu currículum o del seu projecte docent i de 
recerca.   A continuació la Comissió plantejarà les qüestions que 
consideri oportunes, tant sobre els mèrits aportats pels aspirants 
al seu currículum, o sobre el seu projecte docent i de recerca, la 
presentació efectuada o sobre qualsevol altre aspecte relacionat 
amb la plaça i l’activitat a desenvolupar en la seva incorporació 
a la Universitat. 

Les persones candidates disposen d’un temps màxim d’una hora 
i mitja per a la seva exposició.  

Finalitzada la prova, un cop assignada per la Comissió una 
puntuació entre 0 i 100 punts per a cada aspirant, la Comissió ha 
procedit a l’elaboració de la següent relació prioritzada de 
persones candidates que han superat el concurs d’accés, 
acompanyada de l’informe raonat de la seva decisió (annex 3): 

 

 Cognoms i nom (relacionats de major a menor prioritat) Puntuació (0-100) 
1 Salamero Teixidó, Laura 100 

 
S’acorda que la relació prioritzada de persones candidates que han superat el concurs públic, es 
faci pública el dia _24__/__marzo__/2021, juntament amb la publicació de l’acta de la proposta 
de contractació. 
La signatura de la present acta, per part de tots els membres de la Comissió, s’efectua amb 
signatura electrònica. 
 
El president El secretari 
 
 
 
Juan Mª Pemán Gavín César Cierco Seira 
  
_____________________________________________________________________________ 
 
La vocal La vocal La vocal 
 
 
 
Míriam Cueto Pérez Josefa Cantero Martínez        Núria Magaldi Mendaña 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASISTENTS: 
 
Mitjans virtuals: 
Juan Mª Pemán Gavín, 
president 
Míriam Cueto Pérez 
Josefa Cantero Martínez 
Núria Magaldi Mendaña 
 
Assistencia virtual en 
presencia de les persones 
candidates. 
César Cierco Seira, 
secretari 
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