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Resollució de la Universitat
Un
de Lleida, per laa qual es con
nvoca concurs de selecció per formalitzzar un
contraacte laboral de
d durada deeterminada (ddotze mesos a temps comp
plet), 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

Atesaa la necessitat de contractarr una personaa per desenvollupar tasques de recerca reelacionades am
mb del
projeccte “Transform
mació de resid
dus lignocel·luulòsics en productes d’alt valor” Ref. 56 30083 2019 5C
5
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.

R
i Tran
nsferència
La viccerectora de Recerca
Martín Bellosso
Olga M
Per delegació de competències del rectorr
niversitat
en diferrents òrgans unippersonals de la Un
per Ressolució de 28.10.220, publicada al DOGC
D
8263 de 004.11.20
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ANN
NEX 1–Con
nvocatòria codi UdL 33/2021 REC
C
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 treballaddor o la treballladora prestarrà els seus serrveis com a investigador/a een formació.
bre de contraactes: 1
Nomb
Objeccte del contraacte: valoritzaar biomassa dd’origen agrarri mitjançant l’ús de dissolvvents iònics a escala
de labboratori i escalla pilot
Tasqu
ues a desenvoolupar:
- Pretractam
ment de biomaassa d’origen aagrari
- Caracteritzzació elementtal i espectrosccòpia de les mostres
m
- Síntesi de líquids iònicss i solvents eut
utèctics
- Aplicació de líquids iòn
nics i solvents eutèctics per al fraccionam
ment de la biom
massa
- Escalat dee processos d’eextracció exitoosos
- Participació en les acttivitats demoostratives (insstal·lacions prròpies o de les empreses) i de
divulgacióó dels resultatss (mantenimennt i actualitzacció pàgina weeb, pòsters, etcc)
p
d’allt valor” Ref. 56 30083 20
019 5C
Projeccte: “Transformació de ressidus lignocell·lulòsics en productes
codi U
UdL N20019
Respoonsable del projecte:
p
Dr. Ramon Canella Garayoa, in
nvestigador deel Departamennt de Químicaa de la
UdL
Departament relacionat: Deparrtament de Quuímica
nçament del projecte:
p
Departament d’A
Agricultura Ram
maderia, Pescca i Alimentac ió (DARP) de la
Finan
Generralitat i Fons Europeu
E
Agríccola de Desenvvolupament Rural
R
(FEADER
R)
Aqueest contracte laboral
l
no po
ot ser cofinan
nçat amb Fon
ns Socials Eurropeus.
Orgànica: 0302L77
d de l’ORDII.
Reserrva de crèdit:: Gestionada des
Retrib
bució: Establlerta pel Conv
veni col·lectiu per al personaal docent i inv
vestigador de lles universitatts
públiqques catalaness.
Jornaada i horari de
d treball: Temps complet.
Camp
pus i ubicacióó del lloc de treball: Camppus ETSEA, Edifici
E
Principaal, laboratori B
B007
Durada del contraacte: La durad
da total previssta del contraccte és de dotzee mesos, a part
rtir de 15 de març
m de
2
2021 i fins al 14 dee març de 2022
uisits: Titulat en un àmbit afí
a a l’objectee del contractee (química, biiotecnologia, enginyeria qu
uímica,
Requ
etc) i amb experiènncia en la valo
orització de bbiomassa i la seva
s
transform
mació químicaa i/o biotecnològica.
octorat abans de signar el ccontracte.
Màsteer finalitzat peer poder matricular-se en elss estudis de do
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pirants (sobre un total de 10
00 punts):
Criteris general d’avaluació deels /de les asp
olupant tasquees rellevants per
p al projectee...................................... 60
0 punts
Experriència al labooratori desenvo
Publiccacions en revvistes i congreessos................................................................................. ................. 10
0 punts
Estades en centres de recerca esttrangers........................................................................... ................. 10
0 punts
mes............................................................................................................................... ................. 10
0 punts
Idiom
Altress mèrits......................................................................................................................................... 10
0 punts
Per pooder ser selecccionat/ada la puntuació
p
totaal no podrà serr inferior a 50
0 punts.

e biocatàlisi i hidròlisi enzzimàtiques, aix
xí com
Mèritts dels aspiraants: es tindràà en compte cooneixements en
coneixxements inforrmàtics, idiom
mes i estades a l’estranger.
Comiissió de seleccció:
-

-

Dra. Olga Martín Bellosso, vicerectoraa de Recerca i Transferènciia, o persona een qui deleguii.
m
Dr. Enriquue Cequier Manciñeiras, invvestigador del Departament de Química de la UdL, membre
del Grupp de Recerca “Unitat dde Biotecnologia i Bioeeconomia Aggraria /Agriccultural
Biotechnoology and Bioeeconomy Unitt”, referència 2017 SGR 00
0828
Dr. Carloss Rey Castro, investigador del Departam
ment de Química de la UdL
L, membre del Grup
de Recercaa “Fisicoquím
mica Ambientaal”, referènciaa 2017 SGR 01
1329

S
Suplents:
-

-

ma Villorbinaa Noguera, invvestigadora deel Departamen
nt de Químicaa de la UdL membre
m
Dra. Gemm
del Grupp de Recerca “Unitat dde Biotecnologia i Bioeeconomia Aggraria /Agriccultural
Biotechnoology and Bioeeconomy Unitt”, referència 2017 SGR 00
0828
Dr. Ferrann Gatius Corrtiella, investiigador del Departament
D
de Produccióó Vegetal i Ciència
C
Forestal de
d la UdL, meembre del Gruup de Recercaa “Fisicoquím
mica Ambientaal”, referènciaa 2017
SGR 013229
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ANN
NEX 2 – Coonvocatòria
a codi UdL 3/2021 RE
EC

Basess de la convoccatòria

1. Dissposicions gen
nerals
Es coonvoca concurrs de selecció
ó per a contraactar una perssona com a in
nvestigadors/ees en formaciió amb
dedicaació a tempss complet, per un períodde de dotze mesos per desenvolupar
d
tasques de recerca
r
relacionades amb el
e projecte “Trransformació dde residus lign
nocel·lulòsics en productes d’alt valor” Ref.
R 56
300833 2019 5C
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 serrà de dotze mesos temps co
omplet, a parttir de 15 de març
m de
2021 fins a 14 de març
m de 2022

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.
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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.
Finalitzat el terrmini de reclaamacions, es ddictarà una ressolució aprovaant la llista deefinitiva d’adm
mesos i
4.3. F
exclossos, que es puublicarà en la forma
f
anteriorrment establerrta.
Els errors mateerials i de fet es
e poden esmeenar en qualseevol moment.
4.4. E

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
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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
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