Resollució de la Universitat de Lleida, p
per la qual es convoca concurs dee selecció peer
formaalitzar un coontracte laborral temporall per d’obra o servei. Con
ntracte de trreball per a la
l
realittzació d’un prrojecte de reccerca. Modallitat investiga
ador/a en form
mació.
Atesaa la necessitat de contractarr una persona per desenvolu
upar tasques de
d recerca en relació amb el
e
projeccte “Optimizaación del uso de
d fitosanitarioos en viticultu
ura en base a mapes
m
en vigoor”. Referènciia
GOPH
HYTOVID. Codi
C
del projeccte N19002.
Aquesst Rectorat, en virtut de les facultats quue li han estatt conferides per
p la Llei 1/22003, de 19 de
d
febrerr, d’universitaats de Cataluny
ya, els Estatutts de la Univeersitat de Lleid
da, el Convenni col·lectiu deel
Personnal Docent i Investigador de les Univerrsitats Públiqu
ues Catalanes i la resta de legislació qu
ue
sigui dd’aplicació,
Resoll convocar el present
p
concurrs per cobrir laa plaça que figura a l’Anneex d’aquesta coonvocatòria.
comú de lees
5, d’1 d’octtubre, del prrocediment administratiu
a
D’acoord amb la Llei 39/2015
adminnistracions púúbliques, conttra aquesta R
Resolució i lees seves basees, que exhauureixen la viia
adminnistrativa, les persones intteressades pooden interposaar, potestativament, recurss de reposiciió
davannt el rector en el termini d’u
un mes, o bé reecurs contencciós administraatiu d’acord am
amb l’article 46
de la Llei 29/19988, de 13 de ju
uliol, reguladoora de la jurissdicció conten
nciosa adminiistrativa, en el
e
terminni de dos meesos davant el
e jutjat conttenciós admin
nistratiu de Lleida.
L
Aquessts terminis es
e
compttaran a partir de l’endemà de
d la publicaciió d’aquesta Resolució.
R
Igualm
ment, les peersones intereessades podenn interposar qualsevol alltre recurs qque consideriin
conveenient per a la defensa dels seus interessoos.
El viccerector de Reecerca
Jaumee Puy Llorenss
Per delegació de competències del rectorr
en diferrents òrgans unippersonals de la Un
niversitat
per Ressolució de 18.11.22015, publicada al DOGC 7006 dde1 26.11.2015

Convvocatòria codii UdL 12/2019 REC

ANNE
EX 1
Convvocatòria Cod
di UdL: 12/20
019 REC
1. Tip
pologia de coontracte: La modalitat
m
conttractual és la de contracte laboral tempooral (durada de
d
dotze mesos), sota la modalitat d’obra o servvei determinatt. Contracte de treball per a la realització
d’un pprojecte de reccerca, com a investigador/a
i
a en formació.
2. Proojecte relacioonat: “Optimización del u so de fitosaniitarios en viticultura en baase a mapes en
vigor””. Ref. GOPH
HYTOVID
3. Codi del projectte: N19002.
4. Ob
bjecte del coontracte: Exp
perimentació aamb tècniquees avançades de tractamennts químics en
vinya.
5. Nombre de conttractes: 1
6. Tassques a desen
nvolupar:
Monittorització de plagues, caliibratge d’equuips, avaluació
ó d’equips peer tractamentts fitosanitariss,
anàlissis estadístic, redacció
r
d’infformes i realitzzació de preseentacions públliques..
7. Ressponsables deel projecte:
Dr. S
Santiago Plannas de Martí,, investigadorr del Departament d’Enginyeria Agrooforestal de la
l
Univeersitat de Lleidda.
8. Fin
nançament deel projecte:
Minissterio de Agriccultura, Pesca
a y Alimentaciión (MAPA)
Fondoo Europeo Aggrícola de Dessarrollo Rurall (FEADER)
Progrrama Nacionaal de Desarrolllo Rural de E
España (PNDR
R)
9. Parrtida pressup
postària: Orgàànica 0302LB
B
10. Reserva de crèèdit: gestionad
da des de la U
Unitat de Supo
ort a l’R+D+I de
d la UdL.
11. R
Retribució: Establerta
E
pel Conveni coll·lectiu per al
a personal do
ocent i invest
stigador de lees
univerrsitats públiquues catalanes. Contracte dde treball per a la realització d’un projeecte de recercca
(invesstigador/a en formació).
f
12. Durada del con
ntracte: dotzee mesos, des dde l’5 d’abril de
d 2019 fins al
a 14 d’abril dde 2020, amb la
l
possibbilitat de renoovació fins a un
u màxim de dos anys add
dicionals si l’iinvestigador rresponsable ho
h
considdera convenieent.
13. NO pot ser cofiinançat el con
ntracte laboral amb Fons Socials Europeu
us.

14. Joornada laboral: Dedicació a temps compplet.
15. Campus i ubiccació del lloc de
d treball: Esscola Tècnica Superior d’En
nginyeria Agrrària (ETSEA)),
edificci E4.
16. Requisits:
Estar matriculat/adaa en estudis de Doctorat a lla UdL.
17. M
Mèrits dels/de les aspirantss:
- Màsster en Proteccció Integrada de
d Cultius (PIIC).
- Expeeriència prèviia en les tasqu
ues a desenvoluupar.
18. Criteris generaals d’avaluacció dels /de less aspirants (ssobre un total de 100 punts)):
- Expeeriència en less tasques a desenvolupar.... ................................................................ 660 punts
- Publlicacions en reevistes i congrressos ........... ..........................................................................20 punts
- Altrres mèrits: cooneixement ap
profundit de plagues de la vinya, prod
ductes fitosannitaris i anàlissi
estadíística ................................................................................................................................. 20 puntts
Per pooder ser selecccionat/da, la puntuació tottal de la persona candidataa no podrà seer inferior a 50
punts..
19. Comissió de seelecció:
Dr. Jaaume Puy Llorrens, vicerecto
or de Recercaa, o persona en
n qui delegui.
Dr. Jaaume Arnó Saatorra, investig
gador del Deppartament d’E
Enginyeria Agroforestal, meembre del gru
up
de reccerca Grup de Recerca en AgròTICa
A
i Aggricultura de Precisió
P
(GRA
AP), codi 20177 SGR 646.
Dr. R
Ramón Albajess García, inveestigador del D
Departament de Producció Vegetal i Cièència Forestal,
membbre del grup de recerca Con
ntrol Integral dde Plagues Ag
grícoles i Foreestals (IPM), ccodi 2017 SGR
R
408.

Supleents:
Dr. R
Ricardo Sanz Cortiella, investigador del Departamentt d’Enginyeriaa Agroforestaal, membre deel
grup dde recerca Grrup de Recercca en AgròTIC
Ca i Agricultu
ura de Precisiió (GRAP), coodi 2017 SGR
R
646.
Dr. X
Xavier Pons Doomènech , inv
vestigador dell Departamentt de Producció
ó Vegetal i Ciiència Forestal,
membbre del grup de recerca Con
ntrol Integral dde Plagues Ag
grícoles i Foreestals (IPM), ccodi 2017 SGR
R
408.

ANN
NEX 2 – Coonvocatòria
a codi UdL 12/2019 REC
R
Basess de la convoccatòria
1. Dissposicions gen
nerals
Es connvoca concurrs de selecció per a contracttar una person
na com a inveestigador/a enn formació am
mb
dedicaació a temps complet, per un període dee dotze mesoss per desenvo
olupar tasquess de recerca en
relació amb el projjecte “Optimiización del usso de fitosaniitarios en viticultura en baase a mapes en
e
vigor””. Referènciaa GOPHYTO
OVID. Codi del projecte N19002. Finançat pel Ministerio de
d
Agriccultura, Pescaa y Alimentación; Fondo Europeo Ag
grícola de Deesarrollo Ruraal i Program
ma
Nacioonal de Desarrrollo Rural de España
1.2 Laa Universitat de
d Lleida es reserva la poteestat que en caas d’aconseguir més finançaament es pugu
ui
modifficar el contracte.
1.3 Ells errors materrials i de fet es poden esmen
enar en qualsev
vol moment.
1.4. L
La modalitat contractual
c
éss la de contraacte laboral de
d durada determinada, sotta la modalitaat
d’obraa o servei deteerminat, relacionat amb un projecte de reecerca concrett.
1.5 Aquest contractte de treball es
e regula pel R
Reial decret leegislatiu 2/201
15, de 23 d’occtubre, pel quaal
s’aproova el text reffós de la Llei de l’Estatut ddels Treballadors; pel Reial decret legislaatiu 5/2015, de
d
30 d’ooctubre, pel qual
q
s’aprova el
e text refós dde la Llei de l’’Estatut Bàsicc de l’Empleatt Públic; per la
l
Llei 114/2011, d’1 de
d juny, de la Ciència,
C
la Teecnologia i la Innovació;pell Reial Decrett 103/2019, d’1
de maarç, pel que s’aprova
s
l’Estatut del perssonal investig
gador predocto
oral en formaació; pel Reiaal
Decreet 2720/1998 de 18 de desembre; pper la Llei orgànica
o
6/20
001, de 21 de desembree,
d’Uniiversitats; per la Llei 1/200
03, de 19 de ffebrer, d’univ
versitats de Caatalunya; pelss Estatuts de la
l
Univeersitat de Lleiida (Decret 201/2003,
2
de 26 d’agost), i pel Conven
ni col·lectiu pper al personaal
Docennt i Investigaddor de les Univ
versitats Públliques Catalan
nes.
La durada preevista total deel contracte seerà de dotze mesos
m
a temp
ps complet, a partir de l’15
1.6. L
d’abriil de 2019 i fiins al 14 de març
m de 2020, amb possibilitat de renovaació fins a un màxim de do
os
anys aaddicionals si l’investigador responsable ho considera convenient.

2. Req
quisits
Per ppoder ser conntractat/ata, sii el candidat/
t/ata resulta seleccionat,
s
ha
h de complir
ir els requisitts
següeents:
aa)

Ser espanyyol/a, tenir laa nacionalitat d’altres estatss membres dee la Unió Euroopea o tenir la
l
nacionalitaat de qualsev
vol dels altres estats als qu
uals, en virtut dels tractats internacionalls
subscrits per
p la Unió Europea i rattificats per l’’Estat espanyol, sigui apliicable la lliurre
circulació de treballado
ors en els term
mes en què s’h
hagi definit en
n el Tractat Coonstitutiu de la
l
Unió Euroopea. D’acorrd amb l’articcle 57.4 del Reial Decrett Legislatiu 55/2015, de 30
d’octubre,, pel qual s’ap
prova el text rrefós de la Lleei de l’Estatutt Bàsic de l’E
Empleat Públicc,
els estranngers amb reesidència legaal a Espanyaa poden accedir a les aadministracion
ns
públiques,, com a perssonal laboral , en igualtat de condicio
ons que els eespanyols. Ells
ciutadans estrangers no
o comunitaris i les personees que no pug
guin ser inclooses en l’àmbit

d’aplicacióó dels tractaats internacionnals celebratss per la Uniió Europea i ratificats peer
Espanya, hauran
h
de disp
posar del perm
mís de treballl i de residènccia abans de laa formalitzaciió
del correspponent contracte.
bb) Tenir com
mplerts els seetze anys i nno haver com
mplert els l’edat reglamenntària per a la
l
jubilació.
c) Estar matrriculat/ada en estudis de Dooctorat o com
mplir els requissits necessariss per ser admèès
en un proggrama de Doctorat de la UddL.
dd) No haverr estat separaat, per causa d’expedient disciplinari, del servei dde cap de lees
administraacions públiqu
ues, ni trobar-sse inhabilitat per
p a l’exercicci de funcionss públiques.
e) No patir cap malaltia ni tenir estaar afectat peer cap limitacció física i/oo psíquica qu
ue
impedeixi el desenvolup
pament normaal de les funciions pròpies de 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, NIE
E, passaport.
c) Còpia de la
l matrícula en
e estudis de D
Doctorat o jusstificant que acrediti
a
compllir els requisitts
necessariss per ser admès en un prograama de Docto
orat de la UdL.
dd) Currículum
m vitae.
e) Els aspiraants, juntamen
nt amb la soll·licitud, han de presentar fotocòpia con
onfrontada dells
documentss que acreditin els requisitss i mèrits al·legats, no i es computaran aaquells que no
n
siguin justtificats.
La personna candidata no
n haurà de ppresentar els documents
d
quee ja estiguin een poder de la
l
Universitaat de Lleida.
3.2.
Les sol·liccituds s’han dee presentar prreferiblement al Registre eleectrònic de la Universitat de
d
p
presen
ntar al Registtre General de la Universitat de Lleidaa (plaça Vícto
or
Lleidaa, també es podran
Siuranna, 1, Lleida),, o als Registrres Auxiliars dde la Universiitat, o bé es poden trametree per qualsevo
ol
dels m
mitjans que estableix
e
l'artiicle 16 de la Llei 39/2015
5, d’1 d’octubre, de les aadministracion
ns
públiqques i de procediment admiinistratiu comú
mú.
3.3. E
El termini de presentació
p
de sol·licituds seerà de 10 diess hàbils compttats a partir dee l’endemà de
la pubblicació d’aquuesta Resolució al tauler d’aanuncis de la seu
s electrònicaa de la Univerrsitat de
Lleidaa. Es podrà coonsultar el pro
océs de selecciió, consultant la web de la UdL:
U
http:///www.udl.cat//ca/recerca/co
onvoca/#collappse-d275365cc-47c0-11e8-99f1-005056acc0088-2-1-1
que taambé contindrrà l’imprès de sol·licitud i eels corresponeents enllaços a la seu electròònica.

4. Ad
dmissió dels aspirants
4.1. A
Abans de 5 dies hàbils, a comptar ddes de la finaalització del termini de ppresentació de
d
sol·liccituds, es dicttarà resolució
ó per la qual s’aprovarà laa llista provisiional d’aspiraants admesos i
exclossos, indicant, si escau, les causes
c
d’excluusió. Aquesta resolució es publicarà
p
al taauler d’anunciis
de la seu electrònnica de la Un
niversitat de L
Lleida https:///seuelectronicca.udl.cat/etauuler.php i a la
l
pàgina web del Viccerectorat de Recerca.
R
4.2. E
Els aspirants disposaran d’’un termini dde 3 dies hàbiils, comptats a partir de l’’endemà de la
l

publiccació de la llissta provisionaal d’admesos i exclosos, per presentar po
ossibles reclam
macions per taal
d’esm
menar els defecctes de la sol·licitud i els m
motius d’exclussió.
4.3. F
Finalitzat el termini
t
de reeclamacions, ees dictarà un
na resolució aprovant
a
la lllista definitiv
va
d’adm
mesos i exclosos, que es pub
blicarà en la fo
forma anteriorm
ment establertta.
4.4. E
Els errors mateerials i de fet es
e poden esmeenar en qualseevol moment.
pirants
5. Sellecció dels asp
5.1. M
Membres de laa comissió de selecció
La prooposta de seleecció de l’aspiirant corresponndrà a una com
missió constittuïda per tres m
membres. La
presiddirà el responssable del vicerrectorat que tin
ingui assignad
da la recerca o persona en quui delegui.
Els alltres dos mem
mbres del peersonal docentt i investigad
dor (PDI), qu
ue hauran de ser doctors, i
funcioonaris o conttractats, seran
n designats ppel vicerector//a corresponeent a partir dde dues ternees
presenntades pel respponsable del projecte.
p
Una d’aquestes teernes estarà formada per PDI que fo
ormi part dell grup de reecerca al quaal
corresspongui el proojecte (si el grup no dispossa de suficien
nts candidats o candidates ees proposarà el
e
nombbre màxim quee es pugui). Laa persona nom
menada realitzarà les funcions de secretarri o secretària.
L’altrra serà escolliida d’una tern
na de PDI, quue no podrà seer membre deel grup de reccerca, esmentaat
anteriiorment.
missió podrà realitzar
r
una entrevista
e
als ccandidats si ho considera neecessari.
La com
La coomissió podràà designar un assessor o unna assessora perquè col·laabori en la seelecció. Aquesst
assesssor/a tindrà veeu però no vott.
5.2. P
Proposta del caandidat o de laa candidata
La coomissió de seelecció emetrrà un informee raonat que haurà de co
ontenir la justtificació de la
l
puntuuació atorgadaa a cada asp
pirant, d’acordd amb els crriteris generalls de valoracció fixats a la
l
convoocatòria, i unaa proposta del candidat propposat o de la candidata prop
posada.
d contracte
6. Forrmalització del
6.1. D
Des del Servei de Personal de
d la Universittat de Lleida es
e contactarà amb
a la personna seleccionad
da
i conccretaran amb ella els docu
uments necesssaris que hau
urà de presenttar per tal de formalitzar el
e
contraacte.
6.2. E
Els qui no pressentin la documentació neceessària, llevatt dels casos dee força major que han de seer
deguddament comprrovats per l’au
utoritat convoocant, i els qu
ue no compleiixin els requissits necessariss,
no pooden ser conntractats i quedaran
q
anull·lades les seves
s
actuacions, sens peerjudici de la
l
responnsabilitat en què
q hagin pogu
ut incórrer en el cas de falsedat.
7. Norma final
Contrra les bases d’aquesta conv
vocatòria, quee exhaureixen
n la via admin
nistrativa i inddependentmen
nt
de laa seva execucció immediatta, les personnes interessad
des poden in
nterposar recuurs contenció
ós
adminnistratiu davaant el Jutjat Contenciós
C
A
Administratiu de Lleida en
n el termini dde dos mesoss,

com ddisposen els art. 8.3, 46.1 i 14.1 de la Lleei 29/1998, dee 13 de juliol, reguladora dee la jurisdicciió
contennciosa-adminiistrativa.
No obbstant això, d’acord amb la Llei 39/2015,, d’1 d’octubrre, del procediment adminisstratiu comú de
d
les aadministracionns públiques,, els interesssats podran optar per interposar ccontra aquestta
convoocatòria un reecurs de repo
osició, en el ttermini d’un mes, davant el mateix òrg
rgan que la va
v
dictarr. En aquest cas, no es podrà
p
interpoosar el recurss contenciós administratiuu anteriormen
nt
esmenntat mentre no recaiguii resolució expressa o presumpta del recurs de reposició
ó.
Tots eels terminis inndicats s'han de
d comptar a partir de l’en
ndemà de la publicació d’aqquest acord en
taulerr electrònic dee la Universitaat de Lleida (hhttps://tauler.seeu.cat).

