ÒRGAN

REFERÈNCIA

Resolució

Universitat Pompeu Fabra

EXP: X2022012530

Codi Segur de Verificació: 6f3f9d6d-45c9-4e73-b6e5-2cd8d801b67b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_1069831
Data d'impressió: 14/06/2022 09:22:17
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

Ì6f3f9d6d-45c9-4e73-b6e5-2cd8d801b67b~Î

DOCUMENT

1.- JOSEP ORIOL AMAT SALAS (TCAT) (Rector), 13/06/2022 17:15
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Resolució de convocatòria per contractar personal investigador en règim de durada
indefinida per fer activitats científico-tècniques (convocatòria núm. MELIS-INV-INDF2022-07)

Atès que el Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu
Fabra compta amb el projecte MILKY WAY RESEARCH FOUNDATION - MUÑOZ, Pura SARCOPENIA AND FRAILTY Reversing the irreversible: Functional rejuvenation at and
beyond the point-of-no-return.
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Atès que per a la realització d’aquest projecte és necessari l’estudi de l’envelliment del
múscul esquelètic, per comprendre millor els mecanismes subjacents al declivi
regeneratiu dels teixits amb l'envelliment i, en particular, mecanismes de control de
l'envelliment muscular (sarcopènia), relacionats amb els rellotges circadians i
comunicació del teixits, amb l'objectiu final de prevenir o retardar la sarcopènia
mitjançant estratègies de rejoveniment. Aquest projecte implica la realització de
tasques d’investigació que no poden ser assumides per personal propi de la UPF.
En virtut de l’article 23bis de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la
innovació (incorporat pel Reial Decret Llei 8/2022, de 5 d’abril) que regula el contracte
d’activitats cientifico-tècniques per fer activitats vinculades a línies d’investigació o de
serveis científico-tècnics.
Atès que aquesta contractació estarà vinculada a finançament extern, d’acord amb
l’article 23bis.3 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
(incorporat pel Reial Decret Llei 8/2022, de 5 d’abril), no és necessari el tràmit
d’autorització prèvia.
En ús de les atribucions que em confereix l'article 52 en relació amb la competència
prevista a l’article 5d) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret
209/2003, de 9 de setembre, modificat per l’acord GOV/203/2010, de 9 de novembre;
i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost,

RESOLC:
Primer. Convocar una plaça de personal investigador en règim de contractació de durada
indefinida per fer activitats científico-tècniques en el marc del projecte MILKY WAY
RESEARCH FOUNDATION - MUÑOZ, Pura - SARCOPENIA AND FRAILTY Reversing the
irreversible: Functional rejuvenation at and beyond the point-of-no-return, i en base a
l’article 23bis de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
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Segon. Aprovar les bases de la convocatòria així com els membres que formaran part de
la Comissió de Selecció que s’especifiquen a la web de la Universitat Pompeu Fabra
https://www.upf.edu/web/biomed/job-offers
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de
reposició davant el rector en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, cas en
el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt
expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició
interposat.
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Josep Oriol Amat i Salas
Rector
Barcelona, a data de la signatura electrònica

