Resoluciió de la Univeersitat de Lleid
da, per la quaal es convoca concurs de seelecció per foormalitzar un contracte
laboral te
temporal (quaatre mesos a temps
t
compleet), mitjançantt el qual el treeballador o laa treballadora
a prestarà
els seus sserveis com a investigadorr o investigaddora postdocttoral, d’acord
d amb el Proccediment que regula la
contractaació d’investiigadors i invvestigadores ppostdoctorals de recerca per
p part de lla UdL, apro
ovada pel
Consell dde Govern d’1
d de juliol de
d 2009 i moddificada per Acord
A
núm. 34
3 del Conseell de Govern de 24 de
febrer dee 2011

Atesa la nnecessitat de contractar
c
unaa persona per rrealitzar tasqu
ues relacionad
des amb el proojecte estalvi referents
r
a
“Anàlisi comparada de documentacció sobre fam
mílies d’origen
n estranger i escola”
e
Codi U
UdL Z00000 Orgànica
0302QN
Aquest R
Rectorat en virtut
v
de les facultats
f
que li han estat conferides peer la Llei 1/22003, de 19 de
d febrer,
d’universsitats de Cataalunya, el I Conveni
C
col·llectiu del Perrsonal Docentt i Investigaddor de les Un
niversitats
Públiques Catalanes, els
e Estatuts de la Universitat
at de Lleida i la resta de legiislació que siggui d’aplicació
ó,
Resol connvocar, el present concurs per
p cobrir la pplaça que figurra a l’Annex 1 d’aquesta coonvocatòria.
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedim
ment administtratiu comú dde les admin
nistracions
públiquess, contra aquuesta Resolució i les seve s bases, que exhaureixen la via adminnistrativa, les persones
interessaddes poden interposar, potesstativament, reecurs de repossició davant el
e rector en el termini d’un mes, o bé
recurs coontenciós adm
ministratiu d’aacord amb l’ar
article 46 de la Llei 29/199
98, de 13 de jjuliol, regulad
dora de la
jurisdicciió contenciosaa administratiiva, en el term
mini de dos mesos
m
davant el jutjat conteenciós adminiistratiu de
Lleida. A
Aquests terminnis es comptarran a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ressolució.
Igualmennt, les personees interessades poden interpposar qualsev
vol altre recurss que consideerin convenien
nt per a la
defensa ddels seus interressos.

El vicereector de Recerrca
Ros Salvador
Joaquin R
Per delegacció de competènccies del rector
en diferentss òrgans unipersoonals de la Univerrsitat
per Resolucció de 18.11.20155, publicada al DOGC
D
7006 de 266.11.2015
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ANNEX
X 1–Convocatòòria codi UdL
L 19/2019 RE
EC
Tipologiaa de contraccte: La modallitat contractuual és la de contracte laborral temporal ((quatre mesos a temps
complet), sota la moddalitat d’obra o servei, peer realitzar tassques en relaació amb un pprojecte d’inv
vestigació
concret. E
El treballador o la treballad
dora prestarà eels seus serveis com a investigador/a posttdoctoral de reecerca.
Nombre de contractes: 1
Objecte del contractee: Realització
ó d’anàlisi coomparada de documentació
d
sobre famílie
ies d’origen estranger
e
i
escola
Tasques a desenvolu
upar:

Recerrca de docum
mentació; anààlisi de docum
mentació; cattegorització i redacció

d’inform
me preliminar.
Projecte relacionat: Projecte
P
estalv
vi Z00000 orggànica 0302QN
N
ment del projjecte:
Finançam
Sí, pot seer cofinançat el
e contracte lab
boral amb Fonns Socials Eurropeus.
Codi gestió del projeccte a la Unita
at de Suport a l’R+D+I: Z00000
l UdL.
Responsaable projectee finançador: Jordi Garretaa Bochaca, Deepartament de Geografia i SSociologia de la
Responsaable de la con
ntractació: Jo
ordi Garreta B
Bochaca
Partida p
pressupostàrria: Orgànica 0302QN. Resserva de crèditt gestionada des
d de la Unitaat de Suport a l’R+D+I
de la UdL
L. 90286
d
i invesstigador de less universitats públiques
Retribucció: Establertaa pel Conveni col·lectiu perr al personal docent
catalaness.
Jornada i horari de trreball: Tempss complet.
ball: Campus dde Cappont, FEPTS,
F
despattx 3.09
Campus i ubicació deel lloc de treb
p
total ddel contracte serà
s de quatre mesos, amb ppreferència d’inici del 1
Durada del contractee: La durada prevista
mb la possibilitat de renovaació si l’invesstigador respo
onsable ho
de juliol de 2019 fins al 31 d’octubre de 2019, am
consideraa convenient.
Requisitts: Doctor/a enn Educació, So
ocietat i Qualiitat de Vida

nts (sobre un total de 100 punts):
p
Criteris ggeneral d’avaaluació dels /de les aspiran


Experiència en projectes relacionats
r
am
mb la temàticaa d’estudi....................

40 punts



Publicacionss en revistes i congressos... .........................................................

50 punts



Altres mèritts ..................................................................................................

10 punts

Per poderr ser seleccionnat/ada la puntuació total noo podrà ser infferior a 50 pun
nts.

Mèrits d
dels aspirants:

-

e projectes reelacionats ambb la temàtica d’estudi:
d
diverrsitat cultural;; família-escolla.
Participació en
Articles publiicats en revistes nacionals i internacionalls, així com lliibres o capítolls en llibres, sobre
s
temàtica d’esttudi
Estades en ceentres de recerrca estrangers
Nivell B1 d’aanglès

Comissióó de selecció:

-

ona en qui dellegui
Joaquim Ros Salvador, Viccerector de Reecerca, o perso
Dr. Jordi Garrreta Bochaca,, investigador del Departam
ment de Geogrrafia i Socioloogia de la UdL
L, membre
del grup “Gruup de Recerca Anàlisi Sociaal i Educativa (GR-ASE) ”, referència 20017 SGR 1156
6
Dra. Carme Jové Deltell, investigadorra del Departtament de Diidàctiques Esppecífiques dee la UdL,
membre del grup
g
“Movimeent Huma /Huuman Movemeent”, referènciia 2017 SGR 11463

Supllents:

-

Dr. Moises Seelfa Sastre, in
nvestigador deel Departamen
nt de Didàctiqu
ues Específiquues de la UdL
L, membre
del grup “Gruup de Recerca Anàlisi Sociaal i Educativa (GR-ASE) ”, referència 20017 SGR 1156
6
Dr. Joaquim Reverter Maccià, investigaador del Depaartament de Didàctiques
D
Esspecífiques de la UdL,
membre del grup
g
“Movimeent Huma /Huuman Movemeent”, referènciia 2017 SGR 11463
-

ANNEX
X 2 – Convocaatòria codi Ud
dL 19/2019 R
REC

Bases dee la convocatòòria
1. Dispossicions generaals
1.1 Es coonvoca concurrs de selecció per a contracttar una person
na amb dedicaació a temps ccomplet, per un
u període
de quatree mesos, per realitzar
r
tasqu
ues relacionaddes amb el prrojecte estalvi referents a ““Anàlisi com
mparada de
documenntació sobre faamílies d’origeen estranger i escola” Codi UdL Z00000 Orgànica 03002QN
La Univeersitat de Lleiida es reserva la potestat quue en cas d’aconseguir més finançament
nt es pugui mo
odificar el
contractee.
1.2. La modalitat contractual és la
l de contraccte laboral, so
ota la modalitat d’obra o servei determ
minat, per
realitzar ttasques en rellació amb un projecte
p
de reccerca concret.
1.3 Aqueest contracte de
d treball es reegula pel Reiaal decret legisllatiu 2/2015, de
d 23 d’octubbre, pel qual s’aprova el
text refóss de la Llei de l’Estatut dels Treballadorrs; pel Reial decret
d
legislattiu 5/2015, dee 30 d’octubree, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàssic de l’Empleeat Públic; perr la Llei 14/20011, d’1 de ju
uny, de la
Ciència, la Tecnologiia i la Innovaació; pel Reiaal Decret 2720/1998 de 18
8 de desembree; per la Lleii orgànica
6/2001, dde 21 de desem
mbre, d’Univeersitats; per laa Llei 1/2003,, de 19 de febrrer, d’universiitats de Catalu
unya; pels
Estatuts de la Universsitat de Lleidaa (Decret 201 /2003, de 26 d’agost), i peel Conveni cool·lectiu per al personal
Docent i Investigador de les Universitats Públiquues Catalanes.
1.4. Aixíí mateix aqueesta convocatò
òria es regirà per la Norm
mativa del proccediment quee regula la contractació
d’investiggadors i inveestigadores po
ostdoctorals dde recerca aprrovada pel Co
onsell de Govvern de la Ud
dL d’1 de
juliol de 2009 i modifiicada per Acorrd núm. 34 deel Consell de Govern
G
de 24 de febrer de 22011.
1.5. La duurada previstaa total del con
ntracte serà dee quatre mesoss, a temps com
mplet, a partirr del 1 de julio
ol de 2019
(data d’innici preferent)) i fins al 30 d’octubre
d
de 20019, amb possibilitat de ren
novació si l’innvestigador responsable
ho considdera convenient.

2. Requissits dels aspirrants
Per prenddre part en aquuesta convocaatòria, els aspiirants han de complir
c
els req
quisits següennts:
a) N
Nacionalitat. Podran partiicipar en aquuesta convoccatòria ciutadans de qualssevol nacionaalitat. Els
ciutadans estrrangers no co
omunitaris i lees persones que
q no puguin
n ser incloses en l’àmbit d’aplicació
d
dels tractats internacionals
i
celebrats perr la Unió Eurropea i ratificaats per Espannya, hauran dee disposar
del permís de treball i de reesidència abanns de la formaalització dels corresponents
c
contractes.
b) Tenir complerrts els setze an
nys i no haverr complert els l’edat reglam
mentària per a lla jubilació.
No haver esttat separat, peer causa d’exxpedient discip
plinari, del seervei de cap de les admin
nistracions
c) N
ppúbliques, ni trobar-se inhaabilitat per a l’’exercici de fu
uncions públiq
ques.
d) N
No patir capp malaltia ni tenir estar affectat per cap
p limitació fíísica i/o psíqu
quica que imp
pedeixi el
desenvolupam
ment normal de
d les funcionss pròpies de laa plaça.
Requisitss de caràcter específic:
e
Estar en possessió dell títol oficial de doctorat, o homologat als de caràctter oficial a E
Espanya o recconegut al
nostre paaís, segons la normativa
n
vig
gent.

3. Sol·liccituds
3.1. Els qqui desitgin paarticipar en aq
questa seleccióó han de preseentar:
a)
b)
c)
d)
e)

Sol·licitud
Fotocòpia dell DNI
Còpia del títool de doctorat
Currículum
Els aspirants,, juntament am
mb la sol·licituud, han de preesentar fotocò
òpia confrontaada dels docum
ments que
acreditin els requisits
r
i mèrrits al·legats, nno i es compu
utaran aquells que no siguinn justificats.
La persona caandidata no haaurà de presenntar els docum
ments que ja estiguin en podder de la Univ
versitat de
Lleida.

3.2.
Les sol·licituuds s’han de presentar
p
prefferiblement all Registre eleectrònic de la Universitat de
d Lleida,
també es podran preseentar al Registtre General dee la Universitaat de Lleida (p
plaça Víctor S iurana, 1, Lleida), o als
Registress Auxiliars de la Universitaat, o bé es podden trametre per
p qualsevol dels
d mitjans qque estableix l'article 16
de la Lleii 39/2015, d’11 d’octubre, dee les administtracions públiq
ques i de procediment admiinistratiu com
mú.
3.3. El teermini de pressentació de so
ol·licituds es cconcretarà en la publicació de la convocaatòria a l’e_taauler de la
UdL, i nno podrà ser inferior a un període de 110 dies hàbilss comptats a partir de l’enndemà de la publicació
p
d’aquestaa Resolució al
a tauler d’anu
uncis de la seuu electrònica de la Universsitat de Lleidaa. Es podrà co
onsultar el
procés dee selecció, connsultant la web de la UdL:
http://ww
ww.udl.cat/ca//recerca/convo
oca/#collapse--d275365c-47
7c0-11e8-99f1-005056ac00888-2-1-1 qu
ue també
contindràà l’imprès de sol·licitud
s
i ells corresponennts enllaços a la seu electròn
nica.
4. Admisssió dels aspirrants
4.1. Abanns de 5 dies hàbils,
h
a comptar des de la ffinalització deel termini de presentació
p
dee sol·licituds, es dictarà
resolucióó per la qual s’’aprovarà la lllista provisionnal d’aspirantss admesos i ex
xclosos, indicaant, si escau, les causes
d’exclusiió. Aquesta reesolució es pu
ublicarà al tauuler d’anunciss de la seu eleectrònica de laa Universitat de Lleida
https://seeuelectronica.uudl.cat/etaulerr.php
4.2. Els aaspirants dispoosaran d’un teermini de 3 diies hàbils, com
mptats a partiir de l’endemàà de la publicació de la
llista provvisional d’adm
mesos i exclossos, per presen
entar possibless reclamacionss per tal d’esm
menar els defeectes de la
sol·licitud i els motius d’exclusió.
mini de reclam
macions, es ddictarà una resolució aprov
vant la llista definitiva d’aadmesos i
4.3. Finaalitzat el term
exclosos,, que es publiccarà en la form
ma anteriormeent establerta.
4.4. Els eerrors materialls i de fet es poden esmenarr en qualsevoll moment.

5. Selecció dels aspiraants
5.1. Mem
mbres de la com
missió de seleecció
nt correspondrrà a una comiissió constituïda per tres me
membres. La prresidirà el
La propoosta de selecciió de l’aspiran
responsabble del vicerectorat que ting
gui assignada la recerca o persona
p
en quii delegui. Els altres dos membres del
personal docent i inveestigador (PDII), que haurann de ser docto
ors/res, i funccionaris/àries o contractats//des d’una
categoriaa superior serran nomenades pel vicereector/a corresponent a parrtir de dues tternes presen
ntades pel
responsabble del projecte.
da per PDI quee formi part del
d grup de reccerca al qual ccorrespongui el
e projecte
Una d’aqquestes ternes estarà formad
(si el gruup no disposaa de suficientss candidats o candidates ess proposarà ell nombre màxxim que es pugui).
p
La
persona nnomenada reaalitzarà les fun
ncions de secreetari o secretàària.
L’altra seerà escollida d’una
d
terna de PDI, que no ppodrà ser mem
mbre del grup de recerca, essmentat anteriiorment.

La comisssió podrà reallitzar una entrrevista als canndidats si ho co
onsidera necessari.
La comisssió podrà designar un assesssor o una ass essora perquèè col·labori en
n la selecció. A
Aquest assesso
or/a tindrà
veu però no vot.
5.2. Proposta del candiidat o de la caandidata
i
raonaat que haurà de
d contenir la justificació
j
dee la puntuació
ó atorgada
La comisssió de selecciió emetrà un informe
a cada aaspirant, d’acoord amb els criteris
c
generrals de valoraació fixats a la
l convocatòrria, i una pro
oposta del
candidat proposat o dee la candidata proposada.

6. Presen
ntació dels doocuments
d Personal de
d la Universsitat de Lleid
da es contacttarà amb la ppersona selecccionada i
6.1. Des del Servei de
concretarran amb ella els
e documents necessaris quue haurà de presentar per tall de formalitzaar el contractee.
6.2. Els qqui no presentiin la documen
ntació necessàària, llevat dells casos de forrça major que han de ser degudament
comprovats per l’autorritat convocan
nt, i els que noo compleixin els requisits necessaris,
n
no poden ser contractats i
quedarann anul·lades lees seves actuaacions, sens p erjudici de la responsabilitat en què haggin pogut incó
órrer en el
cas de fallsedat.

7. Normaa final
Per tal dee notificar als interessats lees resolucions i actes admin
nistratius que afectin els seeus drets i inteeressos, la
Universittat de Lleidaa d’acord amb
b l’article 455 de la Llei 39/2015, d’1
1 d’octubre, dde les admin
nistracions
públiquess i de proceddiment administratiu comúú, efectuarà lees corresponen
nts publicacioons al tauler de la seu
electrònicca de la UdL https://seuelec
h
ctronica.udl.caat/etauler.php
Contra aaquesta resoluució, que exh
haureix la viia administraativa, i indep
pendentment dde la seva immediata
executiviitat, d'acord am
mb l'article 8 de la Llei 299/1998, de 13 de juliol, regu
uladora de la jjurisdicció co
ontenciosa
administrrativa, les peersones intereessades podenn interposar recurs conten
nciós adminisstratiu davantt el jutjat
contencióós administrattiu de Lleida. El recurs es ppodrà interpo
osar en el term
mini de dos m
mesos, a comptar des de
l’endemàà a la publicacció de la resolu
ució, segons eel que estableix l’article 46 de l’esmentadda Llei.
a
ees pot interpo
osar recurs
Amb carààcter potestatiiu, prèviamentt a la interpossició del recurs contenciós administratiu
de reposiició davant deel rector, en ell termini d'un mes a partir del
d dia següen
nt a la seva puublicació, sego
ons el que
disposa ll’article 124 de la Llei 39
9/2015, d’1 dd’octubre, de les administracions públiqques i del pro
ocediment
administrratiu, o qualseevol altre recu
urs que consideerin convenient pe a la defeensa dels seuss interessos.

