Resollució de la Universitat
Un
de Lleida, per laa qual es con
nvoca concurs de selecció per formalitzzar un
contraacte laboral de durada deeterminada (ddel 06/07/19 fins
f
a 31/10//19), sota la modalitat d’o
obra o
serveii determinat, mitjançant el
e qual el trebballador o la treballadora prestarà els seus serveis com a
investtigador o inveestigadora en formació
f
(invvestigador/a predoctoral).
p
Atesaa la necessitatt de contractaar una personna per desenv
volupar tasques de recercaa en relació amb
a
el
projeccte “DendtriT
Therap: transciptomic anaalysis of nov
vel dendrític cells to dessing a therap
py for
autoim
mmune diabettes” (Núm. expedient 2018 LLAV 00070
0/ Codi operacció SIFECAT:: IU68-009868
8).
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,
Resol convocar, el present
p
concu
urs per cobrir lla plaça que fiigura 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.

Jaumee Puy Llorenss
Rectoor

Convvocatòria codii UdL 17/2019 REC

ANN
NEX 1–Con
nvocatòria codi UdL 117/2019 RE
EC
Tipollogia de contrracte: La mo
odalitat contraactual és la dee contracte lab
boral de duradda determinad
da (del
06/077/19 fins a 31
1/10/19, a tem
mps complet),, sota la mod
dalitat d’obra o servei, per realitzar tasq
ques en
relació amb un projecte concrret. El treballlador o la trreballadora prestarà
p
els sseus serveis com
c
a
investtigador/a en foormació (investigador/a preedoctoral).
Nomb
bre de contraactes: 1
Objeccte del contraacte: Caracterritzar la ciclinaa D3 a nivell molecular
m
Tasqu
ues a desenvolupar: Prod
ducing tiDC an mDCs in th
he lab and ex
xtract their RN
NA. In additio
on, the
candiddate will be thhe Entrepeneo
our Scientist o f this project.
Projecte: “DendtriiTherap: tran
nsciptomic annalysis of no
ovel dendrític cells to dessing a therap
py for
autoim
mmune diabettes” (Núm. expedient 2018 LLAV 00070
0/ Codi operacció SIFECAT:: IU68-009868
8).
Respoonsable del projecte:
p
Draal Concepciónn Mora Giral, investigadorra del Departtament de Meedicina
Experrimental de la Universitat de Lleida
Departament relacionat: Deparrtament de Meedicina Experrimental
nçament del projecte:
p
AGA
AUR, Agènciia de Gestió d’Ajuts Univerrsitaris i de Reecerca
Finan
l
no po
ot ser cofinan
nçat amb Fon
ns Socials Eurropeus.
Aqueest contracte laboral
Orgànica: 0302ZD
D projecte N19012
d de l’ORDII. 90262
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 Ciències de
d la Salut, Bio
omedicina, Laaboratori 2-13
Durada del contraacte: La duraada total previista del contraacte será, a paartir de 1de juuliol de 2019 fins a
31d’ooctubre de 20119
Requ
uisits: Estar matriculat
m
en esstudis de Docttorat a la UdL
L, àmbit salut
Criteris general d’avaluació deels /de les asp
pirants (sobre un total de 10
00 punts):
mb soca de rato
olins NOD:.... .......... 65 pun
nts
Experriència en bioologia cel·lular, experiènciaa en treball am
Publiccacions en revvistes i congreessos ................................................................................ .......... 5 pun
nts
Altress mèrits. Trebaall final de Grrau en Immunnologia, recercca en immunollogia ....................... 30 pun
nts
Per pooder ser selecccionat/ada la puntuació
p
totaal no podrà serr inferior a 50
0 punts.

Mèritts dels aspiraants:
Estuddis de Grau en Biomedicina i màster de reecerca en Biom
medicina per la
l UdL
Experriència en receerca en diabetis autoimmunne, tenir el títo
ol d’experimen
ntador animal,, domini de l’aanglès
i alem
many
Comiissió de seleccció:
− Dr. Joaquim
m Ros Salvador, vicerector dde Recerca, o persona en qu
ui delegui.
− Dra. Conceppción Mora Giral,
G
investigaadoar del Dep
partament de Medicina Expperimental, membre
m
del Grup de
d Recerca “G
Grup d'Immunnologia i Meta
abolisme , refeerència 2017 SSGR 822
− Dra. Carme Piñol
P
Felis, in
nvestigadora ddel Departameent Medicina, membre del ggrup de recerca
“Unitat dee tecnologia de
d productes vvegetals “, refferència 2017 SGR 351

S
Suplents:
− Dr. Joan Veerdaguer Auto
onell, investiggador del Dep
partament de Medicina
M
Expperimental, membre
m
del Grup de
d Recerca “G
Grup d'Immunnologia i Meta
abolisme , refeerència 2017 SSGR 822
− Dr. José Anttonio Moreno Martínez, invvestigador del Departament de Ciència An
Animal, membrre del
Grup de Recerca
R
“Unitaat de Biotecnoologia i Bioeco
onomia Agrarria /Agriculturral Biotechnollogy
and Bioeconomy Unit (ABBU)”, refeerència 2017 SGR
S
828 .

ANN
NEX 2 – Coonvocatòria
a codi UdL 17/2019 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 predoctoral) amb
b dedicació a temps compllet, per el perríode de 06/077/19 a 31/10//19 per
desennvolupar tasquues de recercaa en relació aamb el projeccte “DendtriT
Therap: transcciptomic analy
ysis of
novel dendrític cellls to desing a therapy for aautoimmune diabetes”
d
(Núm
m. expedient 22018 LLAV 00070/
0
Codi ooperació SIFE
ECAT: IU68-0
009868).
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 06/07/19 fins a 31/10/19, a temps.

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

Sol·licitudd
Fotocòpia del DNI
Còpia de la
l matrícula en
n estudis de D
Doctorat.
Currículum
m
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.

La com
missió podrà realitzar
r
una entrevista
e
als ccandidats si ho considera neecessari.
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 convo
ocatòria, que eexhaureixen laa via administtrativa i indepeendentment
de la sseva execucióó immediata, les persones innteressades po
oden interposaar recurs conteenciós
adminnistratiu davannt el Jutjat Contenciós Adm
ministratiu de Lleida
L
en el teermini de dos m
mesos,
com ddisposen els arrt. 8.3, 46.1 i 14.1 de la Lleei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
r
de la jurisdicció
contennciosa-adminiistrativa.
No obbstant això, d’acord amb la Llei 39/2015,, d’1 d’octubre, del procedim
ment administ
stratiu comú de
les addministracionss públiques, ells interessats ppodran optar per
p interposar contra aquestta
convoocatòria un reccurs de reposició, en el term
mini d’un mes, davant el maateix òrgan quue la va
dictarr. En aquest caas, no es podràà interposar ell recurs conten
nciós administratiu anteriorrment
esmenntat mentre noo recaigui reso
olució expresssa o presumptaa del recurs dee reposició.
d comptar a ppartir de l’endeemà de la pub
blicació d’aqueest acord en taauler
Tots eels terminis inndicats s'han de
electrònic de la Uniiversitat de Llleida (https://ttauler.seu.cat

