Resollució de la Universitat
Un
de Lleida, per laa qual es con
nvoca concurs de selecció per formalitzzar un
contraacte laboral de
d durada determinada (ddotze mesos), sota la moda
alitat d’obra o servei deterrminat,
mitjan
nçant el quaal el treballad
dor o la trebballadora presstarà els seu
us serveis com
m a investiga
ador o
investtigadora en foormació (inveestigador/a pre
redoctoral).
Atesaa la necessitatt de contractaar una personna per desenv
volupar tasques de recercaa en relació amb
a
el
projeccte “Increasinng productivityy and sustainaability of Eurropean plant protein
p
produuction by closiing the
grain legume yield gap” (Ref. ER
RA-NET ID 1113)
Aquesst Rectorat enn virtut de les facultats quee li han estat conferides
c
perr la Llei 1/20003, de 19 de febrer,
d’univversitats de Catalunya, el I Conveni col· lectiu del Personal Docent i Investigadorr de les Univeersitats
Públiqques Catalanees, els Estatutss de la Universsitat de Lleidaa i la resta de legislació
l
quee sigui d’aplicaació,
Resoll convocar, el present concu
urs per cobrir lla plaça que figura
fi
a l’Anneex 1 d’aquestaa convocatòriaa.
Contrra les bases d’aquesta convocatòria, qque exhaureix
xen la via ad
dministrativa i independen
ntment
de laa seva execuució immediiata, les perrsones interessades poden
n interposar recurs conttenciós
adminnistratiu davaant el Jutjat Contenciós Administratiu
u de Lleida en el termiini de dos mesos,
m
com ddisposen els art.
a 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de ju
uliol, reguladoora de la jurissdicció
contennciosa-adminiistrativa.
No obbstant això, d’acord
d
amb la
l Llei 39/20 15, d’1 d’octtubre, del procediment adm
ministratiu comú de
les aadministracionns públiques, els interressats podran optar per
p
interposaar contra aquesta
a
convoocatòria un recurs
r
de rep
posició, en ell termini d’u
un mes, davaant el mateixx òrgan que la va
dictarr. En aquestt cas, no ess podrà inteerposar el reecurs contencciós adminisstratiu anterio
orment
esmenntat mentre no recaigu
ui resolucióó expressa o presumptta del recuurs de reposició.
Tots eels terminis inndicats s'han de
d comptar a ppartir de l’end
demà de la pu
ublicació d’aqquest acord en
n tauler
electrònic de la Uniiversitat de Llleida (https://ttauler.seu.cat).
Igualm
ment, les persones interessaades poden intterposar qualssevol altre recu
urs que considderin convenieent per
a la deefensa dels seeus interessos.

El viccerector de Reecerca
Joaquuin Ros Salvaddor
Per delegació de competències del rectorr
en diferrents òrgans unippersonals de la Un
niversitat
per Ressolució de 18.11.22015, publicada al DOGC 7006 dde 26.11.201

Convvocatòria codii UdL 22/2019 REC

ANN
NEX 1–Con
nvocatòria codi UdL 222/2019 RE
EC
Tipollogia de contrracte: La mod
dalitat contracctual és la de contracte
c
labo
oral de duradaa determinada (dotze
mesoss a temps com
mplet), sota la modalitat d’oobra o servei, per
p realitzar taasques en relaació amb un prrojecte
concret. El treballador o la treeballadora preestarà els seu
us serveis com
m a investigaador/a en forrmació
(invesstigador/a preddoctoral).
Nomb
bre de contraactes: 1
Objeccte del contracte: Avaluarr agronòmicam
ment i ambieentalment de forma
f
empíricca i amb mod
dels de
simulació, les estraatègies per a reduir la bretxxa de rendimen
nts de lleguminoses gra com
m la soja i el favó a
us.
escalaa de cultiu i rootació de cultiu
Tasqu
ues a desenvvolupar: Estab
bliment, deseenvolupament i monitoritzaació d’experim
ments de cam
mp i de
laboraatori; anàlisis estadístiques; revisions bibbliogràfiques;; cal·libració, avaluació i uutilització del model
de sim
mulació sòl-cuultiu STICS; publicació
p
d’arrticles científiics en revistes d’impacte
Projeecte: Increasinng productivitty and sustainnability of Eurropean plant protein
p
producction by closiing the
grain legume yield gap (Ref. ER
RA-NET ID 1 13) Codi UdL
L N19004
Respoonsable del projecte:
p
Dr. Daniel
D
Plaza B
Bonilla.
Departament relacionat: Deparrtament de Prooducció Vegeetal i Ciència Forestal.
F
nçament del projecte:
p
Ageencia Estatal de Investigacció (AEI); Min
nisterio de Ciiencia, Innovaación y
Finan
Univeersidades (MC
CIU)
l
no po
ot ser cofinan
nçat amb Fon
ns Socials Eurropeus.
Aqueest contracte laboral
Orgànica: 030299.
d de l’ORDII. 90330
Reserrva de crèdit:: Gestionada des
Retrib
bució: Establlerta pel Conveni col·lectiiu per al perssonal docent i investigadorr de les univeersitats
públiqques catalaness.
Jornaada i horari de
d treball: Temps complet.
Camp
pus i ubicacióó del lloc de treball: Camppus de l’ETSEA, Edifici 1, despatx
d
1.06
Durada del contrracte: La durrada total preevista del con
ntracte és de dotze mesos,, a partir de 16 de
mbre de 2019 i fins al 15 de setembre de 22020.
setem
Requ
uisits: Estar matriculat
m
en esstudis de Docttorat o tenir ells estudis de Grau
G en Enginnyeria Agronò
òmica i
els crèèdits suficientts (300 ECTS
S) com per pooder-se matriccular immediatament en elss estudis de do
octorat
en el m
moment previi a la signaturaa del contractee.

pirants (sobre un total de 10
00 punts):
Criteris general d’avaluació deels /de les asp
t
a deseenvolupar......................................................................... .......... 60 pun
nts
Experriència en les tasques
Publiccacions en revvistes i congreessos i/o transfferència de teccnologia......................................... 05 punts
TFG een agronomia cultius extensius, beques rrelacionades (ee.g. d’introduccció a la
recercca)............................................................................................................................... .......... 35 pun
nts
Per pooder ser selecccionat/ada la puntuació
p
totaal no podrà serr inferior a 50
0 punts.

Mèritts dels aspiraants:
Nota m
mínima equivvalent del Grau
u: 7,5 sobre 100
Experriència prèvia en les tasquess a desenvoluppar.
Coneiixement dels sistemes
s
agríccoles i de les tèècniques de producció de cultius extensiuus
Coneiixement d’angglès.
Carneet B2
Comiissió de seleccció:
− Dr. Joaquim
m Ros Salvador, vicerector dde Recerca, o persona en qu
ui delegui.
− Dr. Daniel Plaza Bonilla, investigador
i
ddel Departameent de Produccció Vegetal i C
Ciència Foresstal,
d Grup de Reecerca “Agronnomia i Medi Ambient
A
en Sistemes Agríccoles Mediterrranis”
membre del
2017 SGR
R 145
− Dr. Jesús Avvilla Hernándeez, investigadoor del Departaament de Prod
ducció Vegetaal i Ciència Fo
orestal,
membre del
d grup de reccerca “Controll Integrat de Plagues
P
Agríco
oles i Forestalls (IPM)” 2017
SGR 408
S
Suplents:
− Dr. Carlos Cantero
C
Martín
nez, investigaddor del Departtament de Pro
oducció Vegettal i Ciència
Forestal, membre
m
del Grup
G
de Recercca “Agronomiia i Medi Amb
bient en Sistem
mes Agrícoless
Mediterrannis” 2017 SGR
R 145
− Dr. Daniel Villalba
V
Mata, investigador ddel Departament de Ciènciaa Animal, mem
mbre del Grup
p de
Recerca “N
Nutrició i Sisttemes Ramadeers Sosteniblees” 2017 SGR 1401

ANN
NEX 2 – Coonvocatòria
a codi UdL 22/2019 REC
R

Basess de la convoccatòria

1. Dissposicions gen
nerals
Es coonvoca concuurs de seleccció per a coontractar una persona com
m a investigaador/a en forrmació
(invesstigador/a preedoctoral) am
mb dedicació a temps complet, per un
u període dee dotze meso
os per
desennvolupar tasquues de recerca en relació am
mb el projectee “Increasing productivity
p
aand sustainability of
Europpean plant prootein productiion by closingg the grain leg
gume yield gap
p” (Ref. ERA--NET ID 113))
La U
Universitat de Lleida es reeserva la poteestat que en cas d’aconseeguir més finnançament es pugui
modifficar el contracte.
1.2. L
La modalitat contractual
c
és la de contractte laboral de durada
d
determ
minada, sota laa modalitat d’obra o
serveii determinat, relacionat
r
amb
b un projecte cconcret.
1.3 A
Aquest contraccte de treball es regula pell Reial decret legislatiu 2//2015, de 23 d’octubre, peel qual
s’aproova el text reffós de la Llei de l’Estatut dels Treballad
dors; pel Reiaal decret legisslatiu 5/2015, de 30
d’octuubre, pel quall s’aprova el text refós de la Llei de l’E
Estatut Bàsic de l’Empleatt Públic; per la Llei
14/20011, d’1 de junny, de la Cien
ncia, la Tecnoologia i la Inn
novació; pel Reial
R
Decret 22720/1998 dee 18 de
desem
mbre; per la Llei
L orgànica 6/2001,
6
de 211 de desembree, d’Universittats; per la Lllei 1/2003, dee 19 de
febrerr, d’universitaats de Catalun
nya; pels Estaatuts de la Universitat
U
de Lleida (Decrret 201/2003, de 26
d’agoost), i pel Connveni col·lecttiu per al perrsonal Docentt i Investigador de les Unniversitats Púb
bliques
Catalaanes.
1.4. L
La durada prevvista total del contracte
c
seràà de dotze messos a temps co
omplet, a partiir de 16 de settembre
de 2019 fins al 15 de
d setembre de 2020.

quisits dels aspirants
2. Req
2.1 P
Per prendre paart en aquesta convocatòria,
c
els aspirants han de complir els requisitss següents:
aa)

bb)
c)
dd)
e)

Ser espannyol/a, tenir la
l nacionalitat
at d’altres esttats membres de la Unió Europea o teenir la
nacionalitaat de qualsevo
ol dels altres eestats als qualss, en virtut dells tractats inteernacionals
subscrits per
p la Unió Eu
uropea i ratifiicats per l’Esttat espanyol, sigui
s
aplicablee la lliure circculació
de treballaadors en els teermes en què s’hagi definitt en el Tractatt Constitutiu dde la Unió Eu
uropea.
D’acord am
mb l’article 57
7.4 del Reial D
Decret Legislatiu 5/2015, de
d 30 d’octubrre, pel qual s’aaprova
el text refóós de la Llei de
d l’Estatut Bààsic de l’Empleat Públic, ells estrangers aamb residència legal
a Espanyaa poden acced
dir a les adminnistracions pú
úbliques, com a personal labboral, en iguaaltat de
condicionss que els espan
nyols.
Tenir com
mplerts els setzze anys i no haaver complert els l’edat reglamentària peer a la jubilació
ó.
Estar matrriculat/ada en estudis de Dooctorat.
No haverr estat separrat, per caussa d’expedieent disciplinaari, del serveei de cap de
d les
administraacions públiqu
ues, ni trobar-sse inhabilitat per
p a l’exercicci de funcionss públiques.
No patir cap
c malaltia ni
n tenir estar aafectat per cap
p limitació físsica i/o psíquiica que imped
deixi el
desenvoluupament normaal de les funciions pròpies de
d la plaça.

3. Soll·licituds
3.1. E
Els qui desitginn participar en
n aquesta seleccció han de prresentar:
aa) Sol·licitudd
bb) Fotocòpia del DNI
c) Còpia de la
l matrícula en
n estudis de D
Doctorat.

dd) Currículum
m
e) Els aspiraants, juntameent amb la ssol·licitud, haan de presen
ntar fotocòpiaa confrontada dels
documentss que acreditin
n els requisitss i mèrits al·leegats, no i es computaran
c
aqquells que no siguin
justificats..
3.2.
Les sol·liccituds es podeen presentar al Registre electrònic o al Registre
R
Generral de la Univ
versitat
de Lleida (plaça Víctor
V
Siuranaa, 1, Lleida), o als Registrres Auxiliars de
d la Universsitat, o bé es poden
trameetre per qualseevol dels mitjjans que estabbleix l'article 16 de la Lleei 39/2015, d’’1 d’octubre, de les
adminnistracions púbbliques i de prrocediment addministratiu co
omú.
3.3. E
El termini de presentació de
d sol·licitudss serà com a mínim de 10 dies hàbils ccomptats a paartir de
l’endeemà de la pubblicació d’aqu
uesta Resoluciió al tauler d’anuncis de la seu electròniica de la Univ
versitat
de Lleeida.
dmissió dels aspirants
4. Ad
4.1. A
Abans de 5 diees naturals, a comptar
c
des dde la finalitzacció del terminii de presentaciió de sol·licitu
uds, es
dictarrà resolució per la qual s’aaprovarà la lliista provisionaal d’aspirants admesos i exxclosos, indiccant, si
escau, les causes d’exclusió. Aqu
uesta resoluciió es publicaràà al tauler d’aanuncis de la sseu electrònica de la
Univeersitat de Lleidda https://seueelectronica.uddl.cat/etauler.p
php
4.2. E
Els aspirants disposaran d’un
d
termini de 3 dies naaturals, comptats a partir de l’endemà de la
publiccació de la lllista provision
nal d’admesoos i exclosos, per presentaar possibles reeclamacions per
p tal
d’esm
menar els defecctes de la sol·licitud i els m
motius d’exclussió.
4.3. F
Finalitzat el terrmini de reclaamacions, es ddictarà una ressolució aprovaant la llista deefinitiva d’adm
mesos i
exclossos, que es puublicarà en la forma
f
anteriorrment establerrta.
4.4. E
Els errors mateerials i de fet es
e poden esmeenar en qualseevol moment.

5. Sellecció dels asp
pirants
5.1. M
Membres de laa comissió de selecció
La prroposta de seelecció de l’aspirant corresspondrà a una comissió co
onstituïda perr tres membrres. La
presiddirà el responssable del vicerrectorat que tin
ingui assignad
da la recerca o persona en quui delegui.
Els altres dos membbres del perso
onal docent i innvestigador (P
PDI), que hau
uran de ser docctors, i funcion
naris o
contraactats, seran designats peel vicerector/a
/a corresponeent a partir de
d dues ternnes presentades pel
responnsable del proojecte.
Una dd’aquestes ternnes estarà formada per PDII que formi part del grup de
d recerca al qqual correspon
ngui el
projeccte (si el grup no disposa de suficients caandidats o can
ndidates es proposarà el noombre màxim que es
puguii). La persona nomenada reaalitzarà les funncions de secrretari o secretàària.
L’altrra serà escollida d’una terrna de PDI, qque no podràà ser membree del grup dee recerca, esm
mentat
anteriiorment.
missió podrà realitzar
r
una entrevista
e
als ccandidats si ho considera neecessari.
La com
missió podrà designar
d
un asssessor o una assessora perquè col·laborii en la seleccióó. Aquest asseessor/a
La com
tindràà veu però no vot.
v
5.2. P
Proposta del caandidat o de laa candidata
La coomissió de sellecció emetrà un informe rraonat que haaurà de conten
nir la justificaació de la pun
ntuació
atorgaada a cada asspirant, d’acorrd amb els crriteris generalls de valoració fixats a la convocatòria,, i una
propoosta del candiddat proposat o de la candidaata proposada..

6. Forrmalització del
d contracte
6.1. D
Des del Serveii de Personal de la Univerrsitat de Lleid
da es contactarrà amb la perrsona seleccio
onada i
concreetaran amb ella els documeents necessariss que haurà dee presentar perr tal de formallitzar el contraacte.
6.2. E
Els qui no preesentin la doccumentació neecessària, llev
vat dels casoss de força maajor que han de ser
deguddament comprrovats per l’aautoritat convoocant, i els que
q no compleixin els requuisits necessaaris, no
podenn ser contractaats i quedaran
n anul·lades lles seves actu
uacions, sens perjudici
p
de lla responsabillitat en
què haagin pogut inccórrer en el caas de falsedat.
7. Norma final
Contrra les bases d’aquesta convocatòria, qque exhaureix
xen la via ad
dministrativa i independen
ntment
de laa seva execuució immediiata, les perrsones interessades poden
n interposar recurs conttenciós
adminnistratiu davaant el Jutjat Contenciós Administratiu
u de Lleida en el termiini de dos mesos,
m
com ddisposen els art.
a 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de ju
uliol, reguladoora de la jurissdicció
contennciosa-adminiistrativa.
No obbstant això, d’acord
d
amb la
l Llei 39/20 15, d’1 d’octtubre, del procediment adm
ministratiu comú de
les aadministracionns públiques, els interressats podran optar per
p
interposaar contra aquesta
a
convoocatòria un recurs
r
de rep
posició, en ell termini d’u
un mes, davaant el mateixx òrgan que la va
dictarr. En aquestt cas, no ess podrà inteerposar el reecurs contencciós adminisstratiu anterio
orment
esmenntat mentre no recaigu
ui resolucióó expressa o presumptta del recuurs de reposició.
d comptar a ppartir de l’end
demà de la pu
ublicació d’aqquest acord en
n tauler
Tots eels terminis inndicats s'han de
electrònic de la Uniiversitat de Llleida (https://ttauler.seu.cat

