
 
 
Resol
contra
mitjan
invest
 
 
Atesa
projec
grain 
 
Aques
d’univ
Públiq

Resol
 
Contr
de la
admin
com d
conten
 
No ob
les a
convo
dictar
esmen
 
Tots e
electr
 
Igualm
a la de
 

 
 
El vic
 
Joaqu
Per del
en difer
per Res

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conv

lució de la Un
acte laboral d
nçant el qua
tigadora en fo

a la necessitat
cte “Increasin
legume yield 

st Rectorat en
versitats de C
ques Catalane

l convocar, el 

ra les bases 
a seva execu
nistratiu dava
disposen els a
nciosa-admini

bstant això, d
administracion
ocatòria un r
r. En aquest
ntat mentre 

els terminis in
ònic de la Uni

ment, les pers
efensa dels se

cerector de Re

uin Ros Salvad
egació de compe
rents òrgans unip
solució de 18.11.2

vocatòria codi

 

Universitat de 
de durada de

al el treballad
ormació (inve

t de contracta
ng productivity
gap” (Ref. ER

n virtut de les
atalunya, el I 

es, els Estatuts

present concu

d’aquesta co
ució immedi
ant el Jutjat 
art. 8.3, 46.1 
istrativa. 

d’acord amb l
ns públique
recurs de rep
t cas, no es

no recaigu

ndicats s'han d
iversitat de Ll

ones interessa
eus interessos.

ecerca 

dor 
tències del rector

personals de la Un
2015,  publicada 

i UdL 22/201

Lleida, per la
terminada (d
dor o la treb
estigador/a pre

ar una person
y and sustaina
RA-NET ID 1

facultats que
Conveni col·

s de la Univers

urs per cobrir l

nvocatòria, q
iata, les per

Contenciós 
i 14.1 de la 

la Llei 39/20
s, els inter

posició, en el
s podrà inte
ui resolució

de comptar a p
leida (https://t

ades poden int

r 
niversitat  
al DOGC 7006 d

9 REC 

a qual es con
dotze mesos), 
balladora pres
redoctoral). 

na per desenv
ability of Eur

113) 

e li han estat c
lectiu del Per
sitat de Lleida

la plaça que fi

que exhaureix
rsones intere
Administratiu
Llei 29/1998

15, d’1 d’oct
ressats podr
l termini d’u

erposar el re
ó expressa 

partir de l’end
tauler.seu.cat)

terposar quals

de 26.11.201 

nvoca concur
sota la moda
starà els seu

volupar tasqu
ropean plant p

conferides per
sonal Docent 
a i la resta de l

figura a l’Anne

xen la via ad
ssades poden
u de Lleida 
, de 13 de ju

tubre, del pro
an optar p
un mes, dava
ecurs contenc
o presumpt

demà de la pu
. 

sevol altre recu

s de selecció 
alitat d’obra o
us serveis com

es de recerca
protein produ

r la Llei 1/200
i Investigador
legislació que

ex 1 d’aquesta

dministrativa 
n interposar 

en el termi
uliol, regulado

cediment adm
per interposa
ant el mateix
ciós adminis
ta del recu

ublicació d’aq

urs que consid

per formalitz
o servei deter
m a investiga

a en relació a
uction by closi

03, de 19 de 
r de les Unive

e sigui d’aplica

a convocatòria

i independen
recurs cont

ini de dos m
ora de la juris

ministratiu co
ar contra a
x òrgan que 
stratiu anterio
urs de rep

quest acord en

derin convenie

zar un 
rminat, 
ador o 

amb el 
ing the 

febrer, 
ersitats 
ació, 

a. 

ntment 
tenciós 
mesos, 
sdicció 

mú de 
aquesta 

la va 
orment 
osició. 

n tauler 

ent per 



 
 

ANN

Tipol
mesos
concr
(inves

Nomb

Objec
simul
escala
Tasqu
labora
de sim
 
Proje
grain 
 
Respo

Depa

Finan
Unive
 
Aque
 
Orgà

Reser

Retrib
públiq

Jorna

Camp

Dura
setem

Requ
els crè
en el m
 

 

 

 

 

NEX 1–Con

logia de contr
s a temps com
et. El treball
stigador/a pred

bre de contra

cte del contr
ació, les estra
a de cultiu i ro
ues a desenv
atori; anàlisis 
mulació sòl-cu

ecte: Increasin
legume yield 

onsable del p

rtament rela

nçament del p
ersidades (MC

est contracte l

nica: 030299

rva de crèdit:

bució: Establ
ques catalanes

ada i horari d

pus i ubicació

da del contr
mbre de 2019 i 

uisits: Estar m
èdits suficient
moment previ

 

nvocatòria 

racte: La mod
mplet), sota la 

ador o la tre
doctoral). 

actes: 1 

acte: Avaluar
atègies per a r
otació de cultiu
volupar: Estab

estadístiques
ultiu STICS; p

ng productivit
gap  (Ref. ER

projecte: Dr. D

cionat: Depar

projecte: Age
CIU) 

laboral no po

. 

: Gestionada d

lerta pel Con
s. 

de treball: Te

ó del lloc de t

racte: La dur
fins al 15 de 

matriculat en es
ts (300 ECTS
i a la signatura

codi UdL 2

dalitat contrac
modalitat d’o

eballadora pre

r agronòmicam
eduir la bretx
us. 
bliment, dese
; revisions bib

publicació d’ar

ty and sustain
RA-NET ID 1

Daniel Plaza B

rtament de Pro

encia Estatal 

ot ser cofinan

des de l’ORDI

veni col·lecti

mps complet.

reball: Camp

rada total pre
setembre de 2

studis de Doct
S) com per po
a del contracte

22/2019 RE

ctual és la de c
obra o servei, p
estarà els seu

ment i ambie
xa de rendimen

envolupament 
bliogràfiques;
rticles científi

nability of Eur
13) Codi UdL

Bonilla. 

oducció Vege

de Investigac

nçat amb Fon

I. 90330 

iu per al pers

 

pus de l’ETSE

evista del con
2020. 

torat o tenir el
oder-se matric
e. 

EC 

contracte labo
per realitzar ta
us serveis com

entalment de f
nts de llegum

i monitoritza
; cal·libració, 
ics en revistes

ropean plant p
L N19004 

etal i Ciència F

ció (AEI); Min

ns Socials Eur

sonal docent i

A, Edifici 1, d

ntracte és de 

ls estudis de G
cular immedia

oral de durada
asques en rela
m a investiga

forma empíric
inoses gra com

ació d’experim
avaluació i u
d’impacte 

protein produc

Forestal. 

nisterio de Ci

ropeus. 

i investigador

despatx 1.06 

dotze mesos,

Grau en Engin
tament en els

a determinada 
ació amb un pr
ador/a en for

ca i amb mod
m la soja i el 

ments de cam
utilització del 

ction by closi

iencia, Innova

r de les unive

, a partir de 

nyeria Agronò
s estudis de do

(dotze 
rojecte 
rmació 

dels de 
favó a 

mp i de 
model 

ing the 

ación y 

ersitats 

16 de 

òmica i 
octorat 



 
 

Crite

Exper

Public

TFG e

recerc

 
Per po
 

Mèrit

Nota m
Exper
Conei
Conei
Carne
 
Comi

       −

−

−

S

−

−

 
 

 

 

 

 

 

ANN

ris general d

riència en les t

cacions en rev

en agronomia 

ca)..................

oder ser selecc

ts dels aspira

mínima equiv
riència prèvia 
ixement dels s
ixement d’ang
et B2 

issió de selecc

−  Dr. Joaquim

− Dr. Daniel P
membre d
2017 SGR

− Dr. Jesús Av
membre d
SGR 408 

Suplents:  

− Dr. Carlos C
Forestal, m
Mediterran

− Dr. Daniel V
Recerca “N

NEX 2 – Co

 

’avaluació de

tasques a dese

vistes i congre

cultius exten

......................

cionat/ada la p

ants:  

valent del Grau
en les tasques

sistemes agríc
glès. 

ció: 

m Ros Salvado

laza Bonilla, i
del Grup de Re
R 145 

villa Hernánde
del grup de rec

Cantero Martín
membre del G
nis” 2017 SGR

Villalba Mata, 
Nutrició i Sist

onvocatòria

els /de les asp

envolupar.......

essos i/o transf

sius, beques r

......................

puntuació tota

u: 7,5 sobre 10
s a desenvolup
coles i de les tè

r, vicerector d

investigador d
ecerca “Agron

ez, investigado
cerca “Control

nez, investigad
Grup de Recerc

R 145 

investigador d
temes Ramade

a codi UdL 

pirants (sobre 

......................

ferència de tec

relacionades (e

......................

al no podrà ser

0 
par. 
ècniques de p

de Recerca, o 

del Departame
nomia i Medi A

or del Departa
l Integrat de P

dor del Depart
ca “Agronomi

del Departam
ers Sostenible

 22/2019 R

un total de 10

......................

cnologia........

e.g. d’introduc

......................

r inferior a 50

roducció de c

persona en qu

ent de Producc
Ambient en S

ament de Prod
Plagues Agríco

tament de Pro
ia i Medi Amb

ent de Ciència
es” 2017 SGR

REC 

00 punts): 

......................

......................

cció a la 

.....................

0 punts. 

ultius extensiu

ui delegui. 

ció Vegetal i C
istemes Agríc

ducció Vegeta
oles i Forestal

oducció Veget
bient en Sistem

a Animal, mem
  1401 

.......... 60  pun

........... 05  pu

.......... 35 pun

us 

Ciència Fores
coles Mediterr

al i Ciència Fo
ls (IPM)” 201

tal i Ciència 
mes Agrícoles

mbre del Grup

nts 

nts 

nts  

stal, 
ranis” 

orestal, 
7 

s 

p de 



 
Bases

 
1. Dis
 
Es co
(inves
desen
Europ
 
La U
modif
 
1.2. L
servei
 
1.3 A
s’apro
d’octu
14/20
desem
febrer
d’ago
Catala
 
1.4. L
de 20
 
 
2. Req
 
2.1 P

a

b
c
d

e

 
 
 
 
3. Sol

3.1. E
 

a
b
c

s de la convoc

sposicions gen

onvoca concu
stigador/a pre

nvolupar tasqu
pean plant pro

Universitat de 
ficar el contra

La modalitat c
i determinat, r

Aquest contrac
ova el text ref
ubre, pel qual

011, d’1 de jun
mbre; per la L
r, d’universita

ost), i pel Con
anes. 

La durada prev
19 fins al 15 d

quisits dels a

Per prendre pa
 

a) Ser espan
nacionalita
subscrits p
de treballa
D’acord am
el text refó
a Espanya
condicions

b) Tenir com
) Estar matr

d) No haver
administra

) No patir c
desenvolu

l·licituds 
 

Els qui desitgin

a) Sol·licitud
b) Fotocòpia 
) Còpia de l

 

catòria  

nerals 

urs de selecc
edoctoral) am
ues de recerca
otein producti

Lleida es re
cte. 

contractual és 
relacionat amb

cte de treball 
fós de la Llei
l s’aprova el 
ny, de la Cien

Llei orgànica 6
ats de Catalun
nveni col·lect

vista total del c
de setembre d

spirants 

art en aquesta c

nyol/a, tenir l
at de qualsevo
per la Unió Eu
adors en els te
mb l’article 57
ós de la Llei d
a poden acced
s que els espan

mplerts els setz
riculat/ada en 
r estat separ
acions públiqu
cap malaltia n
upament norma

n participar en

d 
del DNI 

la matrícula en

ció per a co
mb dedicació 

en relació am
ion by closing 

eserva la pote

la de contract
b un projecte c

es regula pel
 de l’Estatut 
text refós de 
ncia, la Tecno
6/2001, de 21
nya; pels Esta
tiu per al per

contracte serà
e 2020. 

convocatòria, 

la nacionalitat
ol dels altres e
uropea i ratifi
ermes en què 
7.4 del Reial D

de l’Estatut Bà
dir a les admin
nyols. 

ze anys i no ha
estudis de Do
rat, per caus
ues, ni trobar-s
ni tenir estar a
al de les funci

n aquesta selec

n estudis de D

ontractar una 
a temps co

mb el projecte
g the grain leg

estat que en 

te laboral de d
concret. 

l Reial decre
dels Treballad
la Llei de l’E

ologia i la Inn
1 de desembre
atuts de la U
rsonal Docent

à de dotze mes

 els aspirants 

at d’altres est
estats als quals
icats per l’Est
s’hagi definit
Decret Legisl
àsic de l’Emp
nistracions pú

aver complert 
octorat. 
sa d’expedie
se inhabilitat p

afectat per cap
ions pròpies d

cció han de pr

Doctorat. 

persona com
mplet, per u

e “Increasing p
gume yield gap

cas d’aconse

durada determ

t legislatiu 2/
dors; pel Reia
Estatut Bàsic 
novació; pel R
e, d’Universit

Universitat de 
t i Investigad

sos a temps co

han de compl

tats membres 
s, en virtut del
tat espanyol, s
t en el Tractat
atiu 5/2015, d
leat Públic, el

úbliques, com 

els l’edat reg

ent disciplina
per a l’exercic
p limitació fís
de la plaça. 

resentar: 

m a investiga
un període de
productivity a

p” (Ref. ERA-

eguir més fin

minada, sota la

/2015, de 23 
al decret legis
de l’Empleat

Reial Decret 2
tats; per la Ll
Lleida (Decr
or de les Un

omplet, a parti

ir els requisits

de la Unió 
ls tractats inte
sigui aplicable
t Constitutiu d
de 30 d’octubr
ls estrangers a
a personal lab

lamentària pe

ari, del serve
ci de funcions
sica i/o psíqui

ador/a en for
e dotze meso
and sustainab
-NET ID 113)

nançament es 

a modalitat d’

d’octubre, pe
slatiu 5/2015,
t Públic; per 
2720/1998 de
lei 1/2003, de
ret 201/2003, 
niversitats Púb

ir de 16 de set

s següents: 

Europea o te
ernacionals  
e la lliure circ
de la Unió Eu
re, pel qual s’a
amb residènci
boral, en igua

er a la jubilació

ei de cap d
s públiques. 
ica que imped

rmació 
os per 
ility of 

) 

pugui 

obra o 

el qual 
 de 30 
la Llei 

e 18 de 
e 19 de 

de 26 
bliques 

tembre 

enir la 

culació 
uropea. 
aprova 
a legal 

altat de 

ó. 

de les 

deixi el 



 
d
e

 
3.2. 
de Ll
trame
admin
 
3.3. E
l’ende
de Lle
 
4. Ad
 
4.1. A
dictar
escau
Unive

4.2. E
public
d’esm
 
4.3. F
exclos
 
4.4. E
 
 
5. Sel
 
5.1. M
 
La pr
presid
 
Els al
contra
respon
 
Una d
projec
pugui
L’altr
anteri
 
La com
 
La com
tindrà
 
5.2. P
La co
atorga
propo
 

d) Currículum
) Els aspira

documents
justificats.

Les sol·lic
eida (plaça V

etre per qualse
nistracions púb

El termini de 
emà de la pub
eida.  

dmissió dels a

Abans de 5 die
rà resolució p
, les causes d
ersitat de Lleid

 
Els aspirants 
cació de la ll

menar els defec

Finalitzat el ter
sos, que es pu

Els errors mate

lecció dels asp

Membres de la

roposta de se
dirà el respons

tres dos memb
actats, seran 
nsable del pro

d’aquestes tern
cte (si el grup
i). La persona 
ra serà escoll
iorment. 

missió podrà r

missió podrà d
à veu però no v

Proposta del ca
omissió de sel
ada a cada as
osta del candid

 

m 
ants, juntame
s que acreditin
. 

cituds es pode
Víctor Siurana
evol dels mitj
bliques i de pr

presentació d
blicació d’aqu

spirants 

es naturals, a c
er la qual s’a
’exclusió. Aqu
da https://seue

disposaran d
lista provision
ctes de la sol·

rmini de recla
ublicarà en la f

erials i de fet e

pirants 

a comissió de 

elecció de l’a
sable del vicer

bres del perso
designats pe

ojecte. 

nes estarà for
 no disposa d
nomenada rea
ida d’una ter

realitzar una e

designar un as
vot.  

andidat o de la
lecció emetrà 
spirant, d’acor
dat proposat o

ent amb la s
n els requisits

en presentar al
a, 1, Lleida), 
jans que estab
rocediment ad

de sol·licituds
uesta Resoluci

comptar des d
aprovarà la lli
uesta resoluci
electronica.ud

d’un termini 
nal d’admeso
licitud i els m

amacions, es d
forma anterior

es poden esme

selecció 

spirant corres
rectorat que tin

onal docent i in
el vicerector/a

mada per PDI
e suficients ca
alitzarà les fun
rna de PDI, q

entrevista als c

ssessor o una 

a candidata 
un informe r

rd amb els cr
de la candida

sol·licitud, ha
s i mèrits al·le

al Registre ele
o als Registr
bleix l'article 
dministratiu co

s serà com a 
ió al tauler d’

de la finalitzac
ista provisiona
ió es publicarà
dl.cat/etauler.p

de 3 dies na
os i exclosos, 

motius d’exclus

dictarà una res
rment establer

enar en qualse

spondrà a un
ingui assignad

nvestigador (P
/a correspone

I que formi p
andidats o can
ncions de secr
que no podrà

candidats si h

assessora per

raonat que ha
riteris general
ata proposada.

an de presen
egats, no i es c

ctrònic o al R
res Auxiliars d

16 de la Lle
omú.  

mínim de 10 
anuncis de la 

ció del termini
al d’aspirants
à al tauler d’a
php 

aturals, comp
per presenta

sió. 

solució aprova
rta. 

evol moment.

a comissió co
da la recerca o

PDI), que hau
ent a partir d

art del grup d
ndidates es pr
retari o secretà
à ser membre

o considera ne

què col·labori

aurà de conten
ls de valoraci
. 

ntar fotocòpia
computaran aq

Registre Gener
de la Univers
ei 39/2015, d’

dies hàbils c
seu electròni

i de presentaci
admesos i ex

anuncis de la s

tats a partir 
ar possibles re

ant la llista de

onstituïda per
 persona en qu

uran de ser doc
de dues tern

de recerca al q
oposarà el no
ària. 
e del grup de

ecessari.  

i en la selecció

nir la justifica
ó fixats a la 

a confrontad
quells que no 

ral de la Univ
sitat, o bé es 
’1 d’octubre, 

comptats a pa
ica de la Univ

ió de sol·licitu
xclosos, indic
seu electrònic

de l’endemà 
eclamacions p

efinitiva d’adm

r tres membr
ui delegui. 

ctors, i funcion
nes presentad

qual correspon
ombre màxim 

e recerca, esm

ó. Aquest asse

ació de la pun
convocatòria,

a dels 
siguin 

versitat 
poden 
de les 

artir de 
versitat 

uds, es 
cant, si 
a de la 

de la 
per tal 

mesos i 

res. La 

naris o 
es pel 

ngui el 
que es 

mentat 

essor/a 

ntuació 
, i una 



 
6. For
 
6.1. D
concre
 
6.2. E
degud
poden
què ha
 
7. No

Contr
de la
admin
com d
conten
 
No ob
les a
convo
dictar
esmen
 
Tots e
electr

rmalització d

Des del Servei
etaran amb el

Els qui no pre
dament compr
n ser contracta
agin pogut inc

rma final 
 

ra les bases 
a seva execu
nistratiu dava
disposen els a
nciosa-admini

bstant això, d
administracion
ocatòria un r
r. En aquest
ntat mentre 

els terminis in
ònic de la Uni

 

del contracte 

i de Personal 
la els docume

esentin la doc
rovats per l’a
ats i quedaran
córrer en el ca

d’aquesta co
ució immedi
ant el Jutjat 
art. 8.3, 46.1 
istrativa. 

d’acord amb l
ns públique
recurs de rep
t cas, no es

no recaigu

ndicats s'han d
iversitat de Ll

de la Univer
ents necessaris

cumentació ne
autoritat convo
n anul·lades l
as de falsedat. 

nvocatòria, q
iata, les per

Contenciós 
i 14.1 de la 

la Llei 39/20
s, els inter

posició, en el
s podrà inte
ui resolució

de comptar a p
leida (https://t

rsitat de Lleid
s que haurà de

ecessària, llev
ocant, i els q
les seves actu
 

que exhaureix
rsones intere
Administratiu
Llei 29/1998

15, d’1 d’oct
ressats podr
l termini d’u

erposar el re
ó expressa 

partir de l’end
tauler.seu.cat

da es contactar
e presentar per

vat dels casos
que no compl
uacions, sens p

xen la via ad
ssades poden
u de Lleida 
, de 13 de ju

tubre, del pro
an optar p
un mes, dava
ecurs contenc
o presumpt

demà de la pu

rà amb la per
r tal de formal

s de força ma
eixin els requ
perjudici de l

dministrativa 
n interposar 

en el termi
uliol, regulado

cediment adm
per interposa
ant el mateix
ciós adminis
ta del recu

ublicació d’aq

rsona seleccio
litzar el contra

ajor que han 
uisits necessa
la responsabil

i independen
recurs cont

ini de dos m
ora de la juris

ministratiu co
ar contra a
x òrgan que 
stratiu anterio
urs de rep

quest acord en

onada i 
acte. 

de ser 
aris, no 
litat en 

ntment 
tenciós 
mesos, 
sdicció 

mú de 
aquesta 

la va 
orment 
osició. 

n tauler 


		2019-07-12T14:27:19+0200
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2019-07-12T14:27:19+0200
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2019-07-12T14:27:19+0200
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2019-07-12T14:27:19+0200
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2019-07-12T14:27:19+0200
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2019-07-12T14:27:19+0200
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)




