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RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA DE 29 D’ABRIL DE 2020, PER LA QUE
ES DICTEN MESURES PER L’APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI
2/2021, DE 29 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ
PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID‐19, EN RELACIÓ AMB EL
FINANÇAMENT DE LES PRÒRROGUES DELS CONTRACTES SUBSCRITS EN LES CONVOCATÒRIES
D’AJUTS PREDOCTORALS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

La Disposició Addicional sisena de la Llei 2/2021, de 29 de març, estableix la possibilitat que la
Universitat de Lleida pugui prorrogar els contractes subscrits a l’empara de les seves
convocatòries d’ajuts predoctorals per un termini no superior a cinc mesos, en tots aquells
contractes que tinguin com a data prevista de finalització entre el dia 2 d’abril de 2021 i el dia 1
d’abril de 2023.
A l’empara d’aquesta normativa la Universitat de Lleida ha previst la possible pròrroga d’aquests
contractes prèvia sol∙licitud de les persones afectades i amb una justificació del termini per al
qual es sol∙licita la pròrroga d’acord amb l’afectació que hagi provocat la COVID‐19 en el
desenvolupament de la seva tesi.
1. Àmbit aplicació:
Els contractes han de complir:
‐
‐

Contractes predoctorals subscrits per la UdL a l’empara de la convocatòria d’ajuts UdL,
Jade Plus i Fundació Bancària La Caixa per a personal predoctoral en formació.
Contractes que a la data d’entrada en vigor de la Llei 2/2021, de 29 de març, tinguin una
data de finalització entre el 2 d’abril de 2021 i l’1 d’abril de 2023, sempre que, aquests
contractes no hagin finalitzat. Ha d’haver‐hi continuïtat entre el contracte i la pròrroga.

2. Formalització de les pròrrogues:
La pròrroga es formalitzarà mitjançant una addenda al contracte inicial i prèvia sol∙licitud de la
persona interessada. La sol∙licitud haurà de motivar el termini per al qual es demana la pròrroga
i en cap cas podrà superar els cinc mesos.
3. Termini de sol∙licitud
La pròrroga s’haurà de sol∙licitar amb antelació a l’últim mes de finalització del contracte i mai
abans dels quatre mesos anteriors a la finalització.
No es tramitarà cap pròrroga que no hagi estat sol∙licitada i justificada convenientment.
El contractes que finalitzin durant el mes de maig i juny del 2021 hauran de presentar la
sol∙licitud abans del dia 7 de maig de 2021.
La sol∙licitud s’haurà de presentar mitjançant model normalitzat a través del registre electrònic
de la UdL.
Aquesta resolució sortirà efectes des de l’endemà a la seva publicació en l’e‐tauler
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