
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE LLEIDA

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, per la qual es convoquen places de professorat lector / professorat
ajudant doctor (relació 90).

D'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Conveni Col·lectiu del
personal docent i investigador laboral de les universitats públiques catalanes; els Estatuts de la Universitat de
Lleida, aprovats pel Decret 201/2003, de 26 d'agost; la Normativa per a la selecció i contractació de places de
professorat lector a la Universitat de Lleida, aprovada pel Consell de Govern de 14 de desembre de 2021,
modificada pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2023 i la resta de normativa vigent.

Aprovades per acord núm. 41 del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022, les places de professorat
lector/ajudant doctor de la Universitat de Lleida.

RESOLC:

Convocar concurs públic per cobrir les places de professorat lector/ajudant doctor, que es detallen a l'annex 2
d'aquesta resolució i que es regirà per les bases indicades a l'annex 1.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, en aplicació dels articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones
interessades podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector en el termini d'un
mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, o bé, podran interposar, directament, demanda
davant el Jutjat Social de Lleida, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta
resolució.

Lleida, 2 de març de 2023

Jaume Puy Llorens

Rector

Annex 1. Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. Aquest concurs es regirà per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Conveni
Col·lectiu del personal docent i investigador laboral de les universitats públiques catalanes; els Estatuts de la
Universitat de Lleida; la Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat lector a la
Universitat de Lleida, aprovada pel Consell de Govern de 14 de desembre de 2021, modificada pel Consell de
Govern de 28 de febrer de 2023 i per la resta de normativa vigent que els sigui d'aplicació.
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1.2. Les places objecte de concurs es proveiran en règim laboral, d'acord amb el que s'indica a les bases 9.4 i
9.5.

1.3. La selecció s'ha de basar en criteris acadèmics i els òrgans de selecció s'han d'ajustar estrictament als
principis d'especialitat, valoració de mèrits i objectivitat.

1.4. El procediment per a resoldre aquesta convocatòria tindrà una durada màxima de 5 mesos, a comptar des
de la publicació de la convocatòria al DOGC fins a la publicació de la resolució del procés selectiu. El rector
podrà autoritzar una pròrroga màxima d'un mes del termini fixat, a petició del president o la presidenta de la
comissió de selecció. A efectes de còmput de terminis, el mes d'agost és inhàbil.

2. Requisits de les persones candidates

2.1. De caràcter general:

a) Tenir la nacionalitat espanyola. No obstant això, podran participar en igualtat de condicions que els
espanyols, els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i les persones incloses en l'àmbit d'aplicació
dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals sigui d'aplicació
la lliure circulació de treballadors.

També podran participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge dels espanyols i dels nacionals
d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus
descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, menors de vint-i-un anys o majors
de la citada edat dependents.

Podran accedir també, en igualtat de condicions que els espanyols, els estrangers amb residència legal a
Espanya.

En el moment de presentació de la sol·licitud de participació en el procés selectiu, s'haurà d'acreditar la
nacionalitat, i si escau, el vincle de parentiu, la dependència i el permís de residència legal a Espanya. Els
estrangers hauran de disposar del permís de treball abans de la formalització dels contractes corresponents.

b) Edat: Tenir complerts setze anys i no haver superat l'edat de jubilació forçosa prevista en la legislació
vigent.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat o afectada per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb
el desenvolupament normal de les activitats pròpies de la plaça convocada.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a funcions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars a les que exerceixen en el cas de personal laboral, el que hagués
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els
mateixos termes, l'accés a la funció pública.

e) No incórrer en cap motiu d'incompatibilitat previst en la legislació vigent.

f) Acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana i castellana, tal i com estableix la normativa sobre
l'acreditació lingüística en els processos de selecció del PDI de la UdL, aprovada per Consell de Govern d'1 de
juliol de 2009. Tot això sens perjudici de les peculiaritats que es puguin haver establert, per a cada plaça
concreta, d'exempció de l'acreditació lingüística, indicada a l'annex 2 que detalla les places convocades.

El nivell de coneixement de llengua catalana requerit és el de suficiència (C1), i per acreditar-lo caldrà
presentar el certificat corresponent expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un dels altres títols,
diplomes i certificats, considerats equivalents, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC
5511, del 23/11/2009).

Per aquelles persones que no hagin cursat estudis oficials a l'Estat espanyol o a altres països que tinguin
l'espanyol com a llengua oficial hauran d'acreditar el coneixement suficient de llengua espanyola, pels mitjans
següents:

a) Diploma d'espanyol com a llengua estrangera expedit per l'Instituto Cervantes, de nivell intermedi o
equivalent.

b) Certificat que acrediti que la persona candidata ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció i accés de professorat per accedir a una altra universitat en què hi havia establerta una prova de
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llengua castellana del mateix nivell o superior.

Aquelles persones candidates que no disposin de la documentació acreditativa requerida, hauran de superar les
proves corresponents que es duran a terme durant el procés selectiu.

2.2. De caràcter específic:

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, que haurà de tenir plena validesa oficial a l'estat espanyol
d'acord amb la legislació vigent. Quan el títol de doctor/a no hagi estat expedit per una universitat espanyola,
per signar el contracte, s'haurà d'acreditar la credencial de la seva homologació, declaració d'equivalència o
reconeixement professional del títol per poder exercir com a professor d'universitat.

b) Disposar de l'informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per
accedir a la categoria de professorat lector o bé de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación per accedir a la categoria de profesor ayudante doctor.

2.3. Els requisits establerts als apartats 2.1 i 2.2 s'han de complir a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins a la vàlida formalització del contracte, sens perjudici del que
s'indica a la base novena.

3. Sol·licituds i documentació

3.1. Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria s'hauran d'adreçar al rector de la Universitat de
Lleida, formalitzades en el model normalitzat de la convocatòria, que es podrà descarregar a la pàgina web:

http://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats/

S'hauran de presentar preferentment, a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat
de Lleida https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, o a través del sistema previst en la seu
electrònica de qualsevol entitat del sector públic, dins el termini de vint dies hàbils comptats a partir de
l'endemà de la data de publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les persones candidates, en els terminis establerts a la convocatòria, a més de la sol·licitud prevista a l'inici
d'aquesta base, han d'incorporar a la mateixa la documentació indicada en la base 3.2, en format digital PDF i
fins a la capacitat màxima de 8 MB.

3.2. Documentació que ha de contenir la sol·licitud:

a) Còpia del DNI, NIE o passaport. Les persones candidates estan obligades a acreditar la seva identitat
mitjançant el DNI, NIE o passaport, segons procedeixi, que han d'estar vigents en el moment de la sol·licitud i
durant tot el procés selectiu. Les persones aspirants només estaran obligades a presentar el corresponent
document acreditatiu en el cas del passaport o, quan aquestes s'hagin oposat a la potestat de verificació per
part de la Universitat, en el cas del DNI o NIE, i en els termes previstos en la base 12a d'aquesta convocatòria.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels requisits establerts a la base segona, a excepció del requisit 2.1
c), d) i e) que només hauran d'acreditar les persones proposades per ocupar la plaça, en el moment de la
signatura del contracte. El títol de doctor/a no s'haurà d'acreditar, sempre que aquest es trobi disponible a
través de les plataformes d'intermediació entre les entitats del sector públic i la persona candidata no s'hagi
oposat a la potestat de verificació, per part de la Universitat, en els termes previstos en la base 12a d'aquesta
convocatòria.

c) Currículum vitae en format lliure o, preferentment, segons el model de l'annex 3, acompanyat d'una
declaració de responsabilitat sobre la certesa de les dades.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera mèrit preferent en
les places de professorat lector, el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de
Lleida, per un període mínim de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb
posterioritat a la formació inicial de la persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de
doctorat, tasques acadèmiques d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del
contracte ofert en la present convocatòria. Excepcionalment, també podran ser considerades en aquest
còmput, un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.

d) Projecte docent i de recerca d'acord amb el perfil de la plaça convocada. El perfil vindrà determinat per
l'àrea de coneixement a la qual s'adscriu la plaça i per la docència assignada. Aquest document no excedirà les
15 pàgines i es redactarà d'acord amb el model de l'annex 4.
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e) Les persones candidates hauran d'abonar a la Universitat de Lleida, la quantitat de 55.05 euros, per cada
sol·licitud, en concepte de drets d'examen. L'ingrés o transferència bancària s'ha d'efectuar al compte corrent
amb IBAN: ES31 0049 1886 7222 1064 1214 del Banc Santander, fent constar el nom i cognoms de la persona
candidata i la referència de la plaça a la qual es concursa.

En cap cas el pagament podrà substituir la presentació de la sol·licitud en el temps i forma establerts. La
manca d'abonament d'aquest drets, durant el termini de presentació de sol·licituds, implicarà l'exclusió de la
persona candidata i per tant, no serà esmenable.

Les persones que desitgin optar a més d'una plaça hauran de presentar una sol·licitud, individual i
independent, per a cadascuna d'elles i adjuntar-hi, la documentació corresponent.

4. Admissió de candidatures

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el rector de la Universitat de Lleida dictarà una
resolució per la qual es farà pública la relació provisional de persones admeses i excloses, indicant els motius
d'exclusió. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL.

4.2. Les persones candidates disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la
publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles reclamacions,
esmenar els defectes de la sol·licitud i els motius d'exclusió o per adjuntar documentació requerida per la
convocatòria. Un cop finalitzat aquest termini les persones candidates ja no podran aportar nova
documentació.

En cas que les persones candidates excloses no esmenin, dins del termini assenyalat, els defectes que hagin
motivat la seva exclusió, les seves sol·licituds seran considerades desistides i per tant, la seva exclusió
esdevindrà definitiva.

4.3. En la relació provisional de persones admeses i excloses també es farà públic el dia, l'hora i el lloc en què
es duran a terme cadascuna de les proves de suficiència lingüística, que hauran de superar les persones
candidates que no puguin acreditar els nivells lingüístics requerits per la convocatòria. Tot això sens perjudici
de les especificitats que es puguin haver establert per a cada plaça en concret.

En el termini de 5 dies hàbils a partir de la realització de cada prova, es publicarà el seu resultat.

4.4. Un cop finalitzat el període per esmenar, havent estat publicats els resultats de les proves de suficiència
lingüística, el rector dictarà una resolució mitjançant la qual es farà pública la relació definitiva de persones
admeses i excloses, que es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL.

4.5. La Universitat podrà esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part, els errors materials que
es produeixin en el procediment.

4.6. No es procedirà a la devolució de les taxes quan l'exclusió es produeixi per causes imputables a la persona
interessada.

5. Criteris de valoració

5.1. Els criteris de valoració, que es consideraran per resoldre el procés selectiu, estan indicats per a
cadascuna de les places a l'annex 2.

5.2. Les comissions de selecció prendran els acords pertinents, relatius als criteris de valoració, en els termes
establerts a la base 7a d'aquesta convocatòria.

6. Les comissions de selecció i l'acte de constitució

6.1. Les comissions de selecció, que hauran de proposar les persones candidates per ocupar les places
convocades, s'indiquen a l'annex 2 i seran nomenades pel rector a proposta del Consell de Govern.

6.2. Els membres de les comissions podran estar en qualsevol de les situacions administratives a què es
refereix l'article 85 del TREBEP, llevat de l'excedència i la suspensió de funcions.

En cap cas podrà formar part de les comissions el professorat jubilat, llevat que estigui contractat com a
professorat emèrit.
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6.3. L'acceptació del nomenament com a membre d'una comissió és irrenunciable, llevat que hi concorri una
causa justificada que n'impedeixi l'actuació. En aquest cas correspon al rector l'apreciació de la causa
al·legada, sobre la qual haurà de resoldre en el termini de cinc dies a comptar de la recepció de la renúncia.

6.4. Seran causes d'abstenció que caldrà posar de manifest, les previstes en l'article 23.2 de la llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En particular, s'han d'entendre incloses en aquestes causes
d'abstenció, les següents:

a) que algun dels membres de la comissió hagi dirigit la tesi doctoral d'alguna de les persones candidates,

b) que, durant els tres anys immediatament anteriors a la publicació de la relació definitiva de persones
admeses al concurs, es doni alguna de les circumstàncies següents:

-tenir un 25 % o més de publicacions científiques conjuntes,

-dirigir projectes de recerca amb participació d'alguna de les persones candidates,

-ser coordinador o coordinadora de grup consolidat en què hi participi alguna de les persones candidates.

c) Qualsevol altra circumstància que impedeixi una valoració imparcial de les persones candidates.

6.5. En els casos previstos en l'article 24 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es
pot promoure la recusació per part de les persones candidates, en qualsevol moment del procediment. La
recusació s'ha de plantejar mitjançant un escrit indicant les causes en què es fonamenta. L'endemà, la persona
recusada, haurà de manifestar si es dona o no en ella la causa al·legada. En el primer cas, el rector en pot
disposar la substitució de forma immediata. Si la persona recusada nega la causa de recusació, el rector ha de
resoldre, en el termini de tres dies, a partir dels informes i comprovacions prèvies que consideri oportunes.
Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d'al·legar la recusació
en interposar el recurs que sigui procedent contra l'acte que finalitzi el procediment.

6.6. En els casos d'abstenció, recusació o causa justificada que impedeixi l'actuació dels membres de la
comissió titular, aquests seran substituïts pels membres suplents corresponents.

En el cas excepcional que en algun dels membres suplents hi concorri algun dels supòsits d'impediment citats
anteriorment, es substituirà per ordre correlatiu entre els membres suplents. Si això no fos possible s'haurà de
fer un nou nomenament.

6.7. Protocol d'actuació de les comissions:

a) La convocatòria de la comissió la farà el secretari o la secretària en nom del president o la presidenta.

b) La constitució de la comissió exigirà la presència de la totalitat dels seus membres. Els membres titulars que
no concorrin en aquest acte, cessaran de forma automàtica i seran substituïts d'acord amb les bases 6.5 i 6.6.

c) Un cop constituïda, la comissió podrà actuar vàlidament amb la participació, al menys, de tres dels seus
membres, entre els quals hi ha d'haver el president o la presidenta i el secretari o la secretària.

d) La comissió prendrà els seus acords amb el vot favorable de la majoria dels membres assistents, excepte en
determinades situacions, indicades en aquestes mateixes bases, on l'acord haurà de ser unànime.

e) Correspondran al secretari o a la secretària les actuacions administratives i la gestió econòmica pròpia de la
comissió, amb el suport del personal d'administració i serveis que designi la Universitat.

f) La comissió resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aquelles situacions no previstes d'acord amb la
normativa vigent.

7. Procés de selecció i proposta d'adjudicació

7.1. El procés de selecció s'iniciarà amb l'acte de constitució, seguit de dues fases en les quals les comissions
valoraran la capacitat docent i de recerca de les persones candidates, la capacitat per a l'exposició i el debat en
la matèria corresponent i l'adequació del seu currículum i del seu projecte docent i de recerca al perfil de la
plaça i a les necessitats de la Universitat de Lleida.

7.2. Acte de constitució. Les comissions es constituiran en sessió virtual per mitjans telemàtics, en un màxim
de 20 dies hàbils, a partir del dia següent a la data de publicació de la relació definitiva de persones admeses i
excloses i adoptaran, d'aquesta forma, els acords que consideri adients.

Cada comissió acordarà la puntuació que assignarà a cada un dels aspectes a valorar en els criteris establerts
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a l'annex 2 d'aquesta convocatòria, indicant, si així ho considera oportú, la puntuació mínima requerida per a
superar la primera fase.

La comissió acordarà també, la ponderació que assignarà a cada una de les dues fases del procés selectiu, per
obtenir la puntuació global de les persones candidates que completin el procés selectiu. En cap cas la
ponderació de cada una de les dues fases podrà ser inferior al 40 %. La comissió farà públics aquests acords al
tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL, al dia següent al de la data de la seva constitució.

7.3 Primera fase: valoració dels mèrits de les persones candidates. La primera fase consistirà en l'anàlisi i
avaluació dels mèrits de les persones candidates a partir de la documentació aportada. Aquesta fase no
requerirà la presència de les persones candidates i podrà tenir caràcter eliminatori.

Un cop publicats els criteris de valoració i la ponderació de les dues fases, els membres de la comissió tindran
accés a la documentació corresponent a cada una de les persones candidates i tindran un termini màxim de 10
dies per a fer arribar al secretari o la secretària de la comissió la puntuació assignada a cada una de les
persones candidates per a cadascun dels criteris de valoració, acompanyada, d'una breu justificació de la
puntuació atorgada.

En un termini màxim de 20 dies, a partir de la data de constitució de la comissió, aquesta elaborarà, de forma
consensuada, la relació prioritzada de persones que superen la primera fase a partir de les puntuacions
assignades a cada una de les persones candidates. La puntuació final de la primera fase, per a cada una de les
persones candidates, haurà de ser un valor entre 0 i 100 punts.

El rector o la rectora podrà autoritzar una pròrroga del termini de 20 dies, a petició del president o la
presidenta de la comissió.

En cas que la comissió consideri que cap persona candidata té els mèrits suficients per superar la primera fase,
proposarà al rector o a la rectora que la plaça quedi vacant.

Un cop finalitzada la primera fase del procés selectiu, els resultats es faran públics al tauler d'anuncis de la seu
electrònica de la UdL.

7.4. La segona fase consistirà en una prova presencial, en audiència pública, entre les persones candidates que
hagin superat la primera fase.

Les Comissions de Selecció podran decidir, per acord unànime dels seus membres, realitzar la prova de la
segona fase de forma no presencial, sempre i quan, es garanteixin els requisits establerts a l'article 17.1 de la
Llei 40/2015. En qualsevol cas, el secretari o la secretària i les persones candidates hauran d'assistir
presencialment a l'acte, d'acord amb el Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels
concursos d'accés a places de professorat de la UdL per mitjans electrònics.

No obstant això, amb caràcter excepcional i quan es donin motius de força major, les persones candidates que
hagin superat la primera fase podran sol·licitar al rector de la UdL, poder defensar la prova de la segona fase
també de forma virtual. L'acceptació d'aquesta sol·licitud per part del rector, suposarà que la celebració de la
prova de la 2a fase, es realitzi completament a través de mitjans electrònics. En la citada sol·licitud la persona
candidata haurà d'acreditar els motius de la petició, degudament justificats.

Conjuntament amb la publicació dels resultats de la primera fase, la comissió publicarà el calendari de la
prova, amb una antelació mínima de tres setmanes. En aquesta convocatòria es determinarà el dia, l'hora i el
lloc per a dur a terme la prova per part de cadascuna de les persones candidates seleccionades. La comissió
determinarà, mitjançant sorteig, l'ordre d'actuació de cadascuna de les persones candidates.

Les comissions podran requerir a les persones candidates que, en el moment de la prova presencial, aportin a
la comissió la documentació que acrediti els mèrits referits en el seu currículum, requeriment que caldrà
indicar-se en el moment de la publicació del calendari de la prova.

Les persones candidates que no es presentin a l'hora assenyalada, disposaran d'una segona convocatòria al
cap de 15 minuts. En cas que no es presentin seran considerades no presentades i seran excloses del procés
de selecció.

La prova serà pública. Les persones candidates efectuaran, durant un màxim d'una hora i mitja, la presentació
d'un tema del seu projecte docent i de recerca, elegit per elles mateixes. Així mateix, les persones candidates
podran exposar, si així ho creuen convenient, aspectes que vulguin destacar del seu currículum o del seu
projecte docent i de recerca.

A continuació la comissió plantejarà, a les persones candidates, les qüestions que consideri oportunes, tant
sobre els mèrits aportats en el seu currículum, com sobre el seu projecte docent i de recerca i sobre la
presentació efectuada o sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb la plaça convocada i l'activitat a
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desenvolupar per la persona que s'hagi d'incorporar a la Universitat de Lleida.

La comissió deliberarà i assignarà una puntuació entre 0 i 100 punts a cada una de les persones candidates,
corresponents a la segona fase.

7.5. Relació prioritzada de persones candidates que superen el concurs. A partir de les puntuacions obtingudes
a cadascuna de les dues fases, la comissió assignarà la puntuació global a cada persona candidata, entre 0 i
100 punts, segons la ponderació establerta en l'acte de constitució.

La comissió redactarà una acta en la que hi haurà de figurar una relació prioritzada de les persones candidates
que hagin superat el procés selectiu, així com un informe raonat de la seva decisió. La decisió de la comissió
tindrà caràcter vinculant.

7.6. La comissió proposarà a la primera persona de la relació prioritzada per ocupar la plaça, motiu del procés
selectiu. En el cas que alguna de les persones de la relació prioritzada renunciï, ocuparà el seu lloc la persona
candidata que segueix a la relació.

7.7. Si cap de les persones candidates ha superat el procés de selecció, la comissió ho reflectirà a l'acta de
forma justificada i la convocatòria es declararà deserta.

7.8. En els 3 dies hàbils posteriors al final de l'actuació de la comissió, el secretari o la secretària lliurarà a la
Secció de PDI, del Servei de Personal, els documents següents:

a) L'acta de constitució de la comissió i de cadascuna de les sessions realitzades, per a cada fase, on han de
constar els acords presos i les actuacions fonamentals.

b) El document en què quedi reflectida la puntuació que la comissió hagi assignat a cadascun dels aspectes a
valorar dels criteris establerts a l'annex 2 i la ponderació de cada fase en el resultat global del procés selectiu.

c) Els informes i les valoracions numèriques corresponents a cada una de les persones candidates.

d) L'acta de la proposta d'adjudicació de la plaça, amb la relació prioritzada de les persones candidates que
indiqui la valoració de cada fase i la puntuació global obtinguda.

7.9. La proposta d'adjudicació es farà pública al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat de
Lleida.

7.10. Contra la proposta de la comissió, les persones candidates poden presentar reclamació davant del rector,
en el termini màxim de deu dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de la proposta al tauler d'anuncis
de la seu electrònica de la Universitat de Lleida.

Les reclamacions seran valorades per la Comissió de Reclamacions de la Universitat de Lleida que escoltarà als
membres de la comissió, contra la proposta de la qual, s'hagi presentat la reclamació, així com a les persones
candidates.

La Comissió de Reclamacions examinarà l'expedient corresponent al procés selectiu per tal de vetllar per les
garanties establertes i ratificarà o no la proposta reclamada en el termini màxim d'un mes, a partir del qual el
rector o la rectora dictarà una resolució d'acord amb la proposta de la Comissió. La finalització del termini
establert sense resoldre la reclamació s'entendrà com a desestimació de la reclamació presentada.

Aquest termini, d'acord amb l'article 22 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques no es tindrà en compte als efectes que preveu l'apartat 4 de la base primera.

La resolució del rector esgota la via administrativa i serà impugnable directament davant el Jutjat Social de
Lleida.

8. Resolució del procés selectiu

8.1. Les comissions de selecció elevaran la proposta de la persona designada per ocupar cada plaça, al rector,
que dictarà la corresponent resolució d'adjudicació de les places, que es publicarà al DOGC.

8.2. La resolució del rector d'adjudicació de les places, que posa fi al procés de selecció, exhaureix la via
administrativa i contra aquesta, les persones interessades, en aplicació dels articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podran interposar
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de
la publicació de la resolució, o bé, podran interposar, directament, demanda davant el Jutjat Social de Lleida,
en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.
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9. Formalització dels contractes proposats

9.1. Les persones proposades per ocupar les places hauran d'acreditar en el termini de vuit dies hàbils, a partir
del dia següent a la data de publicació de la proposta de la comissió, que satisfan els requisits per a l'accés a la
funció pública docent universitària fixats en aquestes bases. A més a més de presentar el documents que li
siguin requerits, caldrà que presentin la documentació següent:

a) Certificat mèdic oficial que acrediti que no pateix cap malaltia ni defecte físic ni psíquic que l'incapaciti per a
l'exercici de les funcions corresponents a la plaça convocada. No serà necessari que presentin aquesta
documentació les persones aspirants que, havent prestats serveis a la Universitat de Lleida, durant el darrer
any natural al de la data del contracte que es proposa i en un supòsit de idèntiques tasques i riscos, hagin
passat favorablement reconeixement mèdic específic de vigilància de la salut, a la Universitat de Lleida.

b) Declaració de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap
administració pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de funcions publiques.

c) Declaració de no incórrer en cap motiu d'incompatibilitat previst en la legislació vigent.

Quedaran exemptes de presentar els documents requerits:

a) Les persones aspirants dels quals ja es disposa d'aquesta documentació vigent i actualitzada en el seu
expedient personal.

b) Les persones aspirants que no s'hagin oposat a la potestat de verificació per la Universitat, en els termes
previstos en la base 12a, en relació amb aquella documentació que es trobi disponible per a la Universitat de
Lleida a través de les plataformes d'intermediació de dades entre les entitats del sector públic. En aquest
sentit, la unitat de Personal haurà de concretar exactament quina és aquesta documentació a què té accés la
Universitat, a través d'aquestes plataformes.

La documentació original, quan s'escaigui haurà de presentar-se davant la unitat de Personal de la Universitat
de Lleida (Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida). La resta de documentació, preferentment, ha d'emetre's i
signar-se en format electrònic, i s'ha de presentar a través del Registre electrònic de la Universitat de Lleida o
a través de la seu electrònica de qualsevol entitat del sector públic.

9.2. Quan la persona proposada procedeixi de països no comunitaris, caldrà que acompleixi els requisits legals
necessaris de residència i permís de treball per a la formalització del seu contracte.

9.3. Quan el títol de doctor o doctora de la persona proposada no hagi estat expedit per una universitat
espanyola, per signar el contracte, s'haurà d'acreditar la credencial de la seva homologació, declaració
d'equivalència o reconeixement professional del títol per poder exercir com a professor d'universitat.

9.4. La resolució del concurs es publicarà al DOGC. A partir d'aquesta data es podrà formalitzar el contracte. En
cap cas les persones a les quals se'ls hagi adjudicat la plaça podran iniciar l'activitat acadèmica si, prèviament,
no han estat donades d'alta a la Seguretat Social i han signat el contracte laboral corresponent.

9.5. El primer contracte tindrà una durada de dos anys, prorrogable per tres més en les condicions establertes
en el capítol 4 del Document de Política de Personal Acadèmic de la UdL.

10. Notificacions

Per tal de notificar, a les persones interessades, les resolucions i actes administratius que afectin els seus drets
i interessos, la Universitat de Lleida, d'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, efectuarà les publicacions corresponents al tauler
d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php

Les notificacions electròniques, que s'hagin de practicar per la Universitat de Lleida en el marc d'aquesta
convocatòria, es practicaran amb avisos enviats al número de telèfon mòbil i/o adreça de correu electrònic,
que les persones interessades hagin indicat a la sol·licitud.

11. Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que:

Primer.
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- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en el present
procediment selectiu, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria
General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de
dades: dpd@udl.cat).

- Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment
selectiu.

- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment selectiu no esdevingui
ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat recurs
en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació
dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/)

- Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats organitzatives de la UdL inherents a
l'autonomia universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats; dels Estatuts de la Universitat de Lleida, i de la legislació en matèria de funció
pública i règim jurídic del sector públic.

- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat;
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona
candidata en el present procediment selectiu, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden
presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica
de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

12. Potestat de verificació de les dades personals per la Universitat de Lleida

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia
dels drets digitals, la Universitat de Lleida resta facultada per realitzar les verificacions necessàries per
comprovar l'exactitud de les dades de les persones candidates que són imprescindibles per presentar la
sol·licitud, en els termes exigits per la present convocatòria.

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, les
persones candidates tenen el dret d'oposar-se a l'exercici d'aquesta potestat de verificació, per motius
relacionats amb la seva situació particular. En qualsevol cas, en l'exercici d'aquest dret d'oposició, la persona
candidata ha d'acreditar els motius que la justifiquen, perquè siguin valorats per la Universitat, i resta obligada
a aportar els documents a la consulta dels qual s'oposa.

Annex 2. Places convocades al concurs públic núm. 90.

Plaça: 1

Descripció de la plaça

Departament: Ciència Animal

Àrea de Coneixement: Medicina i Cirurgia Animal

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i Veterinària

Campus: Agroalimentari, Forestal i Veterinari

Assignatures i crèdits a impartir:
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100362 Clínica i Sanitat d'Animals de Companyia; 13 crèdits

100363 Clínica i Sanitat d'Animals Alternatius i Exòtics; 5 crèdits

100381 Treball de Fi de Grau; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100362 Clínica i Sanitat d'Animals de Companyia; 12 crèdits

100363 Clínica i Sanitat d'Animals Alternatius i Exòtics; 3 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
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Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Balcells Terés, Joaquim U. de Lleida CU Producció Animal

Secretària: Molin Molina, Jessica U. de Lleida Lectora Anatomia i Anatomia Patològica
Comparada

Vocal: Sainz Rodríguez, Ángel U. Complutense de
Madrid

CU Medicina i Cirurgia Animal

Vocal: Pastor Milan, Josep U. Autònoma de
Barcelona

TU Medicina i Cirurgia Animal

Vocal: Fraile Sauce, Lorenzo José U. de Lleida Agregat Sanitat Animal

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Villalba Mata, Daniel U. de Lleida CU Producció Animal

Secretari: Martínez Lobo, F. Javier U. de Lleida Agregat Sanitat Animal

Vocal: Diaz-Bertrana Sánchez, Maria
Carmen

U. Autònoma de
Barcelona

Agregada Medicina i Cirurgia Animal

Vocal: Rodríguez Franco, Fernando U. Complutense de
Madrid

CU Medicina i Cirurgia Animal

Vocal: Álvarez Rodríguez, Javier U. de Lleida Agregat Producció Animal

Plaça: 2

Descripció de la plaça

Departament: Ciència Animal

Àrea de Coneixement: Producció Animal

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i Veterinària

Campus: Agroalimentari, Forestal i Veterinari
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Assignatures i crèdits a impartir:

100302 Anatomia Animal I; 6,4 crèdits

100304 Fisiologia Animal I; 0,8 crèdits

100305 Fisiologia Animal II; 3,6 crèdits

102525 Bases de la Producció Animal; 2,2 crèdits

100319 Producció i Gestió d'Aus; 6 crèdits

100381 Treball de Fi de Grau; 2 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100302 Anatomia Animal I; 6 crèdits

100319 Producció i Gestió d'Aus; 15 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
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sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Villalba Mata, Daniel U. de Lleida CU Producció Animal

Secretari: De la Fuente Oliver, Gabriel U. de Lleida Agregat Producció Animal

Vocal: Latorre Gorriz, Mª Ángeles U. de Zaragoza TU Producció Animal

Vocal: Sánchez Sánchez, José María U. de León TU Producció Animal

Vocal: Molina Ureste, Ester U. de Lleida TU Producció Animal

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Tor Naudi, Marc U. de Lleida TU Producció Animal

Secretari: Seradj Pakniyatjahromi,
Ahmad Reza

U. de Lleida Lector Producció Animal

Vocal: Fondevila Camps, Manuel U. de Zaragoza CU Producció Animal

Vocal: Barroeta Lajusticia, Ana
Cristina

U. Autònoma de
Barcelona

CU Producció Animal

Vocal: Gassó Garcia, Diana U. de Lleida Lector Anatomia i Anatomia Patològica
Comparades

Plaça: 3

Descripció de la plaça

Departament: Ciències de l'Educació

Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Socials

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor
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Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

100876 Didàctica de les Ciències Socials; 15 crèdits

100891 Treball de Fi de Grau; 1 crèdit

14316 Treball de Fi de Màster. Especialitat Geografia, Història i Història de l'Art; 2 crèdits

14320 Pràctiques Externes d'Especialitat Geografia, Història i Història de l'Art; 0,8 crèdits

14308 Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa en Ciències Socials; 2,2 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100876 Didàctica de les Ciències Socials; 6 crèdits

14308 Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa en Ciències Socials; 5 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 20 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 42 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 7 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 1 punt
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Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Molina Puche, Sebastián U. de Murcia TU Didàctica de les Ciències Socials

Secretària: Cutillas i Alberich, Laia U. de Lleida Lectora Didàctica de la Llengua i la Literatura

Vocal: Egea Vivancos, Alejandro U. de Murcia TU Didàctica de les Ciències Socials

Vocal: Martín Piñol, Carolina U. de Barcelona Agregada Didàctica de l'Expressió Plàstica

Vocal: Martínez Gil, Tània U. de Barcelona Lectora Didàctica de les Ciències Socials

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Filella Guiu, Gemma U. de Lleida TU Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en
Educació

Secretària: Stöber, Karen U. de Lleida Agregada Didàctica de les Ciències Socials

Vocal: Martínez Rodríguez,
Rosendo

U. de Valladolid Contratado
doctor

Didàctica de les Ciències Socials

Vocal: Valls Gabernet, Mª Josep U. de Lleida Agregada Didàctica i Organització Escolar

Vocal: Miguel Revilla, Diego U. de Valladolid Ayudante
doctor

Didàctica de les Ciències Socials

Plaça: 4

Descripció de la plaça

Departament: Ciències de l'Educació

Àrea de Coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical
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Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

100721 Música en l'Educació Infantil; 7,8 crèdits

100885 Música i la Seva Didàctica; 8 crèdits

100978 Veu, Cor i Orquestra Escolar; 3 crèdits

100980 Didàctica de l'Educació Musical I, 1 crèdit

100823 Treball de Fi de Grau; 1,2 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100721 Música en l'Educació Infantil; 6 crèdits

100978 Veu, Cor i Orquestra Escolar; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 7 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8870 - 8.3.202316/52 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-23061079-2023



formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 3 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Selfa Sastre, Moisés U. de Lleida Agregat Didàctica de la Llengua i la
Literatura

Secretari: Tolmos Tena, Antoni U. de Lleida Col·laborador Doctor
Permanent

Didàctica de l'Expressió
Musical

Vocal: Llonch Molina, Nayra U. de Lleida Agregada Didàctica de les Ciències
Socials

Vocal: Calderon Garrido, Diego U. de Barcelona Lector Didàctica de l'Educació
Musical

Vocal: Carrillo Aguilera, Carme U. Autònoma de
Barcelona

Agregada Didàctica de l'Expressió
Musical

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Carrera Farran, Francisco
Javier

U. de Lleida TU Didàctica i Organització
Escolar

Secretari: Falguera Garcia, Enric
Antoni

U. de Lleida Lector Didàctica de la Llengua i la
Literatura

Vocal: Vraciu, Eleonora
Alexandra

U. de Lleida Lectora Didàctica de la Llengua i la
Literatura

Vocal: Gustems Carnicer, Jose U. de Barcelona CU Didàctica de l'Educació
Musical

Vocal: Perez Moreno, Jessica U. Autònoma de
Barcelona

Agregat Didàctica de l'Expressió
Musical
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Plaça: 5

Descripció de la plaça

Departament: Dret

Àrea de Coneixement: Dret Administratiu

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat de Dret, Economia i Turisme

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

101810 Dret Administratiu I; 12 crèdits

101818 Dret Administratiu II; 6 crèdits

101837 Treball de Fi de Grau; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

101810 Dret Administratiu I; 9 crèdits

101818 Dret Administratiu II; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 20 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 45 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 15 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
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romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Pemán Gavín, Juan María U. de Zaragoza CU Dret Administratiu

Secretari: Ezquerra Huerva, Antonio U. de Lleida TU Dret Administratiu

Vocal: Salamero Teixidó, Laura U. de Lleida Agregada Dret Administratiu

Vocal: Fortes Martín, Antonio U. Carlos III TU Dret Administratiu

Vocal: De la Varga Pastor, Aitana U. Rovira i Virgili Agregada Dret Administratiu

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Villacampa Estiarte, Carolina U. de Lleida CU Dret Penal

Secretària: Castillo Solsona, Mercedes U. de Lleida TU Dret Tributari

Vocal: De Guerrero Manso, Carmen U. de Zaragoza TU Dret Administratiu

Vocal: Magaldi Mendaña, Nuria U. de Córdoba TU Dret Administratiu

Vocal: Bueno Armijo, Antonio U. de Córdoba TU Dret Administratiu
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Plaça: 6

Descripció de la plaça

Departament: Enginyeria Industrial i de l'Edificació

Àrea de Coneixement: Tecnologia Electrònica

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Escola Politècnica Superior

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

102127 Disseny de Sistemes de Control i Robòtica; 9 crèdits

102116 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica; 3 crèdits

102114 Fonaments d'Enginyeria Electrònica; 9 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

102127 Disseny de Sistemes de Control i Robòtica; 6 crèdits

102116 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 20 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 49 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 15 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.
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Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 1 punt

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Marco Colás, Santiago U. de Barcelona CU Tecnologia Electrònica

Secretari: Tresanchez Ribes, Marcel U. de Lleida Agregat Tecnologia Electrònica

Vocal: Pallejà Cabré, Tomàs U. de Lleida Agregat Tecnologia Electrònica

Vocal: Martínez García, Herminio U. Politècnica de
Catalunya

Agregat Tecnologia Electrònica

Vocal: Oleagordía Aguirre, Iñigo U. del País Vasco TU Tecnologia Electrònica

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Grau Saldes, Antoni U. Politècnica de
Catalunya

TU Arquitectura i Tecnologia de
Computadors

Secretari: Nogués Aymami, Miquel U. de Lleida TU Enginyeria Mecànica

Vocal: Palacín Roca, Jorge U. de Lleida TU Tecnologia Electrònica

Vocal: Garriga Castillo, Juan
Antonio

U. de Lleida TU Tecnologia Electrònica

Vocal: Cuadràs Tomàs., Àngel U. Politècnica de
Catalunya

Agregat Tecnologia Electrònica
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Plaça: 7

Descripció de la plaça

Departament: Enginyeria Informàtica i Disseny Digital

Àrea de Coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Escola Politècnica Superior

Campus: Cappont

S'eximeix del coneixement de llengua catalana, exigit per la convocatòria per poder participar en el procés
selectiu, a les persones aspirants que optin a aquesta plaça. Es fixa un període màxim de dos anys perquè la
persona que resulti proposada per ocupar la plaça, justifiqui el coneixement de llengua catalana amb el nivell
de suficiència (C1)

Assignatures i crèdits a impartir:

102178 Continguts Digitals; 6 crèdits

102071 Art i Interacció; 3 crèdits

102171 Art i Disseny Digital; 6 crèdits

102072 Disseny per a la Visualització de Dades; 6 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

102178 Continguts Digitals; 6 crèdits

102171 Art i Disseny Digital; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
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projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: García Peñalvo, Francisco
José

U. de Salamanca CU Ciència de la Computació i
Intel·ligència Artificial

Secretari: Granollers Saltiveri, Toni U. de Lleida Agregat Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Vocal: Ruiz Penichet, Victor Manuel U. de Castilla-La
Mancha

TU Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Vocal: Ardaiz Villanueva, Oscar U. Pública de Navarra TU Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Vocal: García Gonzalez, Roberto U. de Lleida Agregat Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Lozano Pérez, María Dolores U. de Castilla-La
Mancha

TU Llenguatges i Sistemes
Informàtics
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Secretària: Gil Iranzo, Rosa Maria U. de Lleida Agregada Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Vocal: Sendín Veloso, Montserrat U. de Lleida TEU Dra. Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Vocal: Gutierrez Vela, Francisco Luis U. de Granada TU Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Vocal: Paderewski Rodriguez, María
Patricia

U. de Granada TU Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Plaça: 8

Descripció de la plaça

Departament: Filologia i Comunicació

Àrea de Coneixement: Llengua Espanyola

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat de Lletres

Campus: Rectorat

Assignatures i crèdits a impartir:

101059 Lexicologia Hispànica; 6 crèdits

101051 Recursos Expressius Escrits en Espanyol; 6 crèdits

101076 Lexicografia Espanyola; 6 crèdits

14120 Ensenyament de la Correcció Fonètica i del Lèxic en Espanyol; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

101059 Lexicologia Hispànica; 6 crèdits

101051 Recursos Expressius Escrits en Espanyol; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.
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Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de
coneixement

President: Terrado Pablo, Francisco
Javier

U. de Lleida CU Llengua Espanyola

Secretària: Romero Morales, Yasmina del
Rocío

U. de Lleida Lectora Literatura
Espanyola

Vocal: De Santiago Guervós, Javier U. de Salamanca CU Llengua Espanyola

Vocal: Samper Hernández, Marta U. de Las Palmas de Gran
Canaria

TU Llengua Espanyola

Vocal: Escoriza Morera, Luis U. de Cádiz TU Lingüística General
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Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de
coneixement

President: Acebrón Ruiz, Julián U. de Lleida TU Literatura
Espanyola

Secretari: Mateu Serra, Rosa Maria U. de Lleida Col·laboradora
permanent Dra.

Llengua Espanyola

Vocal: Álvarez Rosa, Carmen
Vanesa

U. de Salamanca Contratada Doctora Llengua Espanyola

Vocal: Herranz Llacer, Cristina
Victoria

U. Rey Juan Carlos Contratada Doctora
Interina

Lingüística General

Vocal: Sánchez-Saus Laserna, Marta U. de Cádiz Contratada Doctora
Interina

Lingüística General

Plaça: 9

Descripció de la plaça

Departament: Filologia i Comunicació

Àrea de Coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat de Lletres

Campus: Rectorat

S'eximeix del coneixement de llengua catalana, exigit per la convocatòria per poder participar en el procés
selectiu, a les persones aspirants que optin a aquesta plaça. Es fixa un període màxim de dos anys perquè la
persona que resulti proposada per ocupar la plaça, justifiqui el coneixement de llengua catalana amb el nivell
de suficiència (C1)

Assignatures i crèdits a impartir:

101969 Industries Culturals (grup anglès); 6 crèdits

101958 Història dels Mitjans de Comunicació de Masses (grup anglès); 6 crèdits

101974 Gestió d'Empreses de Comunicació; 6 crèdits

101976 Treball de Fi de Grau; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

101969 Industries Culturals (grup anglès); 6 crèdits

101958 Història dels Mitjans de Comunicació de Masses (grup anglès); 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
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realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Benet Ferrando. Vicente J U. Jaume I de Castelló CU Comunicació Audiovisual i
Publicitat
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Secretari: Lozano Aguilar, Arturo U. de Lleida Lector Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Araüna Baro, Núria U. Rovira i Virgili Agregada Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Quílez Esteve , Laia U. Rovira i Virgili Agregada Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Pont Sorribes, Carles U. Pompeu Fabra Agregat Periodisme

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Rodríguez Tranche, Rafael U. Complutense de
Madrid

CU Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Secretària: Gómez Morales, Beatriz
Maria

U. de Lleida Lectora Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Arévalo Salinas, Alex Iván U. de Extremadura Contratado
doctor

Periodisme

Vocal: Marta Lazo, Carmen U. de Zaragoza CU Periodisme

Vocal: Sánchez Castillo, Sebastián U. de València TU Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Plaça: 10

Descripció de la plaça

Departament: Filologia i Comunicació

Àrea de Coneixement: Periodisme

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat de Lletres

Campus: Rectorat

Assignatures i crèdits a impartir:

101953 Teoria de la Comunicació (grup anglès); 6 crèdits

101962 Sociologia i Psicologia de la Comunicació (grup català/castellà o anglès); 6 crèdits

101992 Periodisme Especialitzat. Societat i Cultura; 6 crèdits

101976 Treball de Fi de Grau; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

101953 Teoria de la Comunicació (grup anglès); 6 crèdits

101962 Sociologia i Psicologia de la Comunicació (grup català/castellà o anglès); 6 crèdits
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Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció
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Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Benet Ferrando. Vicente J U. Jaume I de Castelló CU Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Secretari: Lozano Aguilar, Arturo U. de Lleida Lector Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Araüna Baro, Núria U. Rovira i Virgili Agregada Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Quílez Esteve , Laia U. Rovira i Virgili Agregada Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Pont Sorribes, Carles U. Pompeu Fabra Agregat Periodisme

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Rodríguez Tranche, Rafael U. Complutense de
Madrid

CU Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Secretària: Gómez Morales, Beatriz
Maria

U. de Lleida Lectora Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Vocal: Arévalo Salinas, Alex Iván U. de Extremadura Contratado
doctor

Periodisme

Vocal: Marta Lazo, Carmen U. de Zaragoza CU Periodisme

Vocal: Sánchez Castillo, Sebastián U. de València TU Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Plaça: 11

Descripció de la plaça

Departament: Geografia, Història i Història de l'Art

Àrea de Coneixement: Arqueologia

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat de Lletres

Campus: Rectorat

Assignatures i crèdits a impartir:

100045 Arqueologia de Grècia i Roma; 3 crèdits

100068 Anàlisi de Fonts Documentals; 3 crèdits

100090 Pobles Preromans i Romanització; 3 crèdits

100092 Mètodes i Tècniques d'Arqueologia; 6 crèdits
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100093 Anàlisi i Interpretació de Materials Arqueològics; 6 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100045 Arqueologia de Grècia i Roma; 6 crèdits

100090 Pobles Preromans i Romanització; 6 crèdits

100093 Anàlisi i Interpretació de Materials Arqueològics; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 40 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 15 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
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la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Ruiz de Arbulo, Joaquín U. Rovira i Virgili CU Arqueologia

Secretària: Vilalta Escobar, Maria José U. de Lleida CU Història Moderna

Vocal: Ripoll López, Gisela U. de Barcelona CU Arqueologia

Vocal: Pera Isern, Joaquim U. Autònoma de Barcelona TU Arqueologia

Vocal: Burch i Rius, Josep U. de Girona TU Arqueologia

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Olesti i Vila, Oriol U. Autònoma de Barcelona TU Història Antiga

Secretari: Busqueta i Riu, Joan J. U. de Lleida TU Història Medieval

Vocal: Noguera Guillén, Jaume U. de Barcelona TU Arqueologia

Vocal: Subías Pascual, Eva U. Rovira i Virgili Agregada Arqueologia

Vocal: Delgado Hervás, Ana U. Pompeu Fabra Agregada Prehistòria

Plaça: 12

Descripció de la plaça

Departament: Geografia, Història i Història de l'Art

Àrea de Coneixement: Història i Institucions Econòmiques

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat de Lletres

Campus: Rectorat

Assignatures i crèdits a impartir:

100065 Història Agrària; 6 crèdits

101302 Història Econòmica; 12 crèdits
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100085 Treball de Fi de Grau; 1,5 crèdits

101345 Treball de Fi de Grau; 1,5 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

101302 Història Econòmica; 6 crèdits

100065 Història Agrària; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 15 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 15 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
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la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Saguer Hom, Enric U. de Girona TU Història i Institucions
Econòmiques

Secretari: Jové Montanyola, Antoni U. de Lleida Col·laborador
permanent

Doctor

Història i Institucions
Econòmiques

Vocal: Enciso Rodríguez, Pere U. de Lleida TU Economia Aplicada

Vocal: Farré Perdiguer, Mariona U. de Lleida TU Economia Aplicada

Vocal: Ros Massana, Rosa U. de Girona TU Història i Institucions
Econòmiques

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Sánchez Suarez,
Alejandro

U. de Barcelona TU Història i Institucions
Econòmiques

Secretari: Allepuz Capdevila, Rafael U. de Lleida TU Economia Aplicada

Vocal: Morey Tous, Antònia U. de les Illes Balears TU Història i Institucions
Econòmiques

Vocal: Torres Solé, Teresa U. de Lleida TU Economia Aplicada

Vocal: Mir Artigues, Pere U. de Lleida CU Economia Aplicada

Plaça: 13

Descripció de la plaça

Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Àrea de Coneixement: Fisioteràpia

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Campus: Universitari d'Igualada-UdL
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S'eximeix del coneixement de llengua catalana, exigit per la convocatòria per poder participar en el procés
selectiu, a les persones aspirants que optin a aquesta plaça. Es fixa un període màxim de dos anys perquè la
persona que resulti proposada per ocupar la plaça, justifiqui el coneixement de llengua catalana amb el nivell
de suficiència (C1)

Assignatures i crèdits a impartir:

102730 Treball de Fi de Grau; 3 crèdits

102710 Fonaments en Fisioteràpia 2; 6 crèdits

102717 Cinesiteràpia; 6 crèdits

102718 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 1; 3 crèdits

102742 Pràctiques Clíniques II; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

102710 Fonaments en Fisioteràpia 2; 6 crèdits

102717 Cinesiteràpia; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 20 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 40 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 15 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 15 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts
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Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Gómez Arbonés, Javier U. de Lleida TU Medicina

Secretària: Briones Vozmediano, Erica
Tula

U. de Lleida Agregada Infermeria

Vocal: Valenzuela Pascual, Francesc U. de Lleida Agregat Fisioteràpia

Vocal: Toledo Marhuenda, José
Vicente

U. Miguel Hernández Contratado
doctor

Fisioteràpia

Vocal: Rodríguez Fuentes, Gustavo U. de Vigo TU Fisioteràpia

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Medina Hernández, Loreta
Maria

U. de Lleida Catedràtica
laboral

Anatomia i Embriologia
Humana

Secretari: Blanco Blanco, Juan U. de Lleida Agregat Infermeria

Vocal: Alakhdar Mohmara, Yasser U. de València Contratado
Doctor

Fisioteràpia

Vocal: Barallat Gimeno, Eva U. de Lleida Agregada Infermeria

Vocal: Serra Añó, Maria Pilar U. de València TU Fisioteràpia

Plaça: 14

Descripció de la plaça

Departament: Infermeria i Fisioteràpia
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Àrea de Coneixement: Infermeria

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Campus: Ciències de la Salut

S'eximeix del coneixement de llengua catalana, exigit per la convocatòria per poder participar en el procés
selectiu, a les persones aspirants que optin a aquesta plaça. Es fixa un període màxim de dos anys perquè la
persona que resulti proposada per ocupar la plaça, justifiqui el coneixement de llengua catalana amb el nivell
de suficiència (C1)

Assignatures i crèdits a impartir:

100477 Treball de Fi de Grau; 3 crèdits

100484 New Trends in Health care: an International view I; 3 crèdits

14086 Gestió de la Informació en l'Àmbit de la Salut; 3 crèdits

100459 Cures d'Infermeria de l'Adult 1; 4 crèdits

100469 Cures d'Infermeria Salut Mental; 8 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100469 Cures d'Infermeria Salut Mental; 6 crèdits

100459 Cures d'Infermeria de l'Adult 1; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 20 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 40 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 15 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 15 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
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romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Gómez Arbonés, Javier U. de Lleida TU Medicina

Secretària: Briones Vozmediano, Erica
Tula

U. de Lleida Agregada Infermeria

Vocal: Barallat Gimeno, Eva U. de Lleida Agregada Infermeria

Vocal: Toledo Marhuenda, José
Vicente

U. Miguel Hernández Contratado
doctor

Fisioteràpia

Vocal: Rodríguez Fuentes, Gustavo U. de Vigo TU Fisioteràpia

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Medina Hernández. Loreta
Maria

U. de Lleida Catedràtica
laboral

Anatomia i Embriologia
Humana

Secretària: Fernández Lago, Helena U. de Lleida Lectora Fisioteràpia

Vocal: Alakhdar Mohmara, Yasser U. de València Contratado
doctor

Fisioteràpia

Vocal: Blanco Blanco, Joan U. de Lleida Agregat Infermeria

Vocal: Serra Añó, Maria Pilar U. de València TU Fisioteràpia
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Plaça: 15

Descripció de la plaça

Departament: Matemàtica

Àrea de Coneixement: Didàctica de la Matemàtica

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

100759 Aprenentatge de les Matemàtiques; 15 crèdits

100986 Espai i Forma; 6 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100759 Aprenentatge de les Matemàtiques; 6 crèdits

100986 Espai i Forma; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
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comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Fortuny Aymemi, Josep
Maria

U. Autònoma de
Barcelona

CU Didàctica de la Matemàtica

Secretària: Vanegas Muñoz, Yuly
Marsela

U. de Lleida Lectora Didàctica de la Matemàtica

Vocal: Arteaga Cezón, Pedro U. de Granada Contractado
Doctor

Didàctica de la Matemàtica

Vocal: Beltrán Pellicer, Pablo U. de Zaragoza TU Didàctica de la Matemàtica

Vocal: Carrera Farran, Francisco
Javier

U. de Lleida TU Didàctica i Organització Escolar

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Badillo Jiménez, Edelmira
Rosa

U. Autònoma de
Barcelona

TU Didàctica de la Matemàtica

Secretari: Aguilar Camaño, David U. de Lleida Agregat Didàctica de les Ciències
Experimentals

Vocal: Ibáñez Plana, Manel U. de Lleida TU Didàctica de les Ciències
Experimentals

Vocal: Muñoz Escolano, José Mari U. de Zaragoza Contratado Didàctica de la Matemàtica
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doctor

Vocal: Vaquero Tió, Eduard U. de Lleida Agregat Didàctica i Organització Escolar

Plaça: 16

Descripció de la plaça

Departament: Medicina Experimental

Àrea de Coneixement: Fisiologia

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat de Medicina

Campus: Universitari d'Igualada-UdL

Assignatures i crèdits a impartir:

100451 Bases Biològiques per l'atenció a la persona: Fisiologia; 15,6 crèdits

100450 Bases Biològiques per l'atenció a la persona: Anatomia; 5,4 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100451 Bases Biològiques per l'atenció a la persona: Fisiologia; 6 crèdits

100450 Bases Biològiques per l'atenció a la persona: Anatomia; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 20 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 49 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.
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Puntuació: 15 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 1 punt

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Ayala Jové, Maria Victòria U. de Lleida Agregada Fisiologia

Secretària: Macià Armengol, Anna U. de Lleida Lectora Farmacologia

Vocal: Boada Pallàs, Jordi U. de Lleida Agregat Fisiologia

Vocal: Gambini Buchón, Juan U. de València TU Fisiologia

Vocal: Carbonell Camos, Teresa U. de Barcelona TU Fisiologia

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Cantí Nicolàs, Carles U. de Lleida Catedràtic laboral Fisiologia

Secretària: Ribas Fortuny, Judit U. de Lleida Agregada Farmacologia

Vocal: Casanovas Llorens, Anna U. de Lleida TU Anatomia i Embriologia Humana

Vocal: Borrás Blasco, Consuelo U. de València CU Fisiologia

Vocal: Sastre Belloch, Juan José U. de València CU Fisiologia
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Plaça: 17

Descripció de la plaça

Departament: Psicologia, Sociologia i Treball Social

Àrea de Coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

100712 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos I; 14,4 crèdits

102910 Mètodes d'Investigació en Psicologia; 3,6 crèdits

102943 Psicometria; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

102943 Psicometria; 6 crèdits

102910 Mètodes d'Investigació en Psicologia; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
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romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Viladrich Segués,
Carme

U. Autònoma de
Barcelona

CU Metodologia de les Ciències del
Comportament

Secretari: March Llanes, Jaume U. de Lleida Agregat Metodologia de les Ciències del
Comportament

Vocal: Martínez Molina,
Agustín

U. Autónoma de Madrid Ayudante
doctor

Metodologia de les Ciències del
Comportament

Vocal: Moya Higueras, Jorge U. de Lleida Agregat Psicologia Bàsica

Vocal: Morales Vives, Fàbia U. Rovira i Virgili TU Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Ferrando Piera, Pere
Joan

U. Rovira i Virgili CU Metodologia de les Ciències del
Comportament

Secretària: Janés Carulla, Judit U. de Lleida Agregada Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Vocal: Cuesta Izquierdo,
Marcelino

U. de Oviedo TU Metodologia de les Ciències del
Comportament

Vocal: Sorrel Luján, Miguel
Ángel

U. Autónoma de Madrid Ayudante
doctor

Metodologia de les Ciències del
Comportament
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Vocal: Sansó Galiay, Clara U. de Lleida Agregada Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça: 18

Descripció de la plaça

Departament: Psicologia, Sociologia i Treball Social

Àrea de Coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

102912 Avaluació Psicològica; 6 crèdits

102925 Salut i Benestar Laboral; 6 crèdits

102943 Psicometria; 3 crèdits

14561 Conducta Sexual Humana; 3 crèdits

102941 Treball de Fi de Grau; 3 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

102912 Avaluació Psicològica; 6 crèdits

102925 Salut i Benestar Laboral; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
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els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Aluja Fabregat Anton U. de Lleida CU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Secretari: Blanch Plana, Àngel U. de Lleida CU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Vocal: Garcia Rodríguez, Luis
F.

U. Autónoma de Madrid TU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Vocal: Gutiérrez Rosado,
Teresa

U. Autònoma de
Barcelona

TU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Vocal: Shih Ma, Pei-Chun U. Autónoma de Madrid TU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Miró Martínez, Jordi U. Rovira i Virgili CU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic
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Secretària: Arqué Fusté, Glòria U. de Lleida Agregada
interina

Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Vocal: Ramírez Maestre, M.
Carmen

U. de Málaga CU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Vocal: Gallardo Pujol, David U. de Barcelona TU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Vocal: Escorial Martín, Sergio U. Complutense de
Madrid

TU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Plaça: 19

Descripció de la plaça

Departament: Psicologia, Sociologia i Treball Social

Àrea de Coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

100701 Psicologia de L'Educació i de l'Aprenentatge (0-6); 11,1 crèdits

102907 Desenvolupament Humà en Contextos Educatius i Socials; 3,9 crèdits

102926 Psicologia del Plurilingüisme: Aspectes Socials i Educatius; 6 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100701 Psicologia de L'Educació i de l'Aprenentatge (0-6); 6 crèdits

102926 Psicologia del Plurilingüisme: Aspectes Socials i Educatius; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts

2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts
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3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Orrantia Rodríguez, José U. de Salamanca CU Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Secretari: Clarà Garangou, Marc U. de Lleida Agregat Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Vocal: Monreal Bosch, Pilar U. de Girona TU Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Vocal: Martín Palacio, Eugenia U. Complutense de
Madrid

TU Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Vocal: Goñi Palacios, Eider U. País Vasco Agregada Psicologia Evolutiva i de
l'Educació
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Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Rosales Pardo, Javier U. de Salamanca CU Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Secretària: Ribes Castells, Ramona U. de Lleida TU Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Vocal: Morales Vives, Fàbia U. Rovira i Virgili TU Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Vocal: Vicente Martín, Santiago U. de Salamanca TU Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Vocal: Rodríguez Fernández,
Arantzazu

U. País Vasco Agregada Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Plaça: 20

Descripció de la plaça

Departament: Psicologia, Sociologia i Treball Social

Àrea de Coneixement: Sociologia

Perfil: Ve determinat per l'àrea de coneixement i la docència assignada

Categoria: Professorat Lector / Ajudant Doctor

Dedicació: Temps Complet

Centre d'assignació: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus: Cappont

Assignatures i crèdits a impartir:

100866 Sociologia de l'Educació; 12 crèdits

100950 Antropologia i Sociologia II; 7,75 crèdits

100891 Treball de Fi de Grau; 0,5 crèdits

101724 Treball de Fi de Grau; 0,75 crèdits

Assignatures a avaluar en el projecte docent:

100866 Sociologia de l'Educació; 6 crèdits

100950 Antropologia i Sociologia II; 6 crèdits

Criteris de valoració

1. Mèrits docents relacionats amb el perfil de la plaça: experiència docent (assignatures i crèdits impartits i
altres consideracions que els candidats i candidates creguin convenient presentar sobre la seva experiència
docent), publicacions docents, projectes d'innovació i millora docent, comunicacions i ponències presentades a
congressos i jornades sobre docència universitària, avaluacions positives de l'activitat docent universitària
realitzada d'acord amb els models de referència (DOCENTIA, Manuals d'Avaluació Docent o similars),
certificades per ANECA, AQU o altres agències d'avaluació reconegudes i enquestes d'opinió de l'estudiantat a
partir de 3 punts sobre 5. La Comissió podrà tenir en compte altres mèrits que consideri oportuns.

Puntuació: 25 punts
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2. Mèrits de recerca relacionats amb el perfil de la plaça: publicacions científiques, participació en projectes de
recerca, ponències invitades i participació en congressos de referència en l'àmbit corresponent, haver gaudit de
contractes predoctorals o postdoctorals competitius, tesis dirigides, transferència de coneixement, patents,
creacions artístiques professionals, comissariat d'exposicions, impacte dels resultats de la recerca (cites, índex
h, etc.). La Comissió podrà tenir en compte altres activitats de recerca i transferència.

Puntuació: 35 punts

3. Estades a partir de 3 mesos, considerades en còmput total, realitzades en altres universitats o centres de
recerca diferents de la Universitat de Lleida, efectuades amb posterioritat a la formació inicial del candidat o
candidata (grau i màster o equivalent).

Puntuació: 10 punts

4. Projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El projecte docent ha de contenir, al menys,
els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques, metodologia docent i d'avaluació. El
projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla
de treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

Puntuació: 20 punts

5. Domini d'un tercer idioma, preferentment l'anglès, en aquells àmbits diferents als de les filologies clàssiques,
romàniques i anglogermàniques. Aquest mèrit s'haurà d'acreditar, a partir de la docència impartida,
comunicacions i ponències invitades a congressos, seminaris i conferències impartides i estades perllongades
en centres estrangers o mitjançant certificacions oficials equivalents a un nivell mínim B2.

Puntuació: 5 punts

6. Altres mèrits. Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça. Cursos rebuts en l'àmbit de la
formació del professorat universitari. Altres mèrits que la Comissió cregui convenient considerar.

Puntuació: 5 punts

Serà mèrit preferent disposar de l'acreditació per participar en els concursos d'accés als cossos docents
universitaris, tal com estableix l'article 48.3 de la LOU.

De conformitat amb l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019,
sobre la modificació i refosa de l'Acord dels criteris d'aplicació del requisit de desvinculació en les convocatòries
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector , es considera també mèrit
preferent el fet d'haver realitzat estades en una entitat diferent a la Universitat de Lleida, per un període mínim
de dos anys, mitjançant estades de més de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial de la
persona candidata (grau i màster o equivalent) per realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques
d'educació superior, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert en la present
convocatòria. Excepcionalment, també podran ser computables un màxim de cinc estades d'entre 2 i 3 mesos.
Aquest mèrit es considera complert si els estudis de doctorat s'han cursat íntegrament en una altra universitat,
la qual ha expedit el títol de doctor o doctora.

Per cadascun dels mèrits preferents es sumaran 5 punts a la puntuació total obtinguda pel candidat o
candidata que acrediti el mèrit corresponent. Si, un cop efectuada la suma de totes les puntuacions, incloses
les corresponents als mèrits preferents, hi ha dos o més persones amb la mateixa puntuació, es donarà
prioritat a la persona que acrediti la major puntuació de mèrits preferents.

Comissió de Selecció

Titulars Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

President: Bonat Sarrió, Xavier U. Autònoma de
Barcelona

CU Sociologia

Secretària: Sanvicén Torné, Francisca U. de Lleida Lectora Sociologia

Vocal: Sorolla Vidal, Ignacio U. de Zaragoza Ayudante doctor Sociologia
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Vocal: Andrés Cabello, Sergio U. La Rioja Contratado
doctor

Sociologia

Vocal: García Lastra, Marta U. de Cantabria TU Sociologia

Suplents Cognoms, Nom Universitat/Institució Cos/Categoria Àrea de coneixement

Presidenta: Mata Romeu, Anna U. de Lleida TU Treball Social i Serveis
Socials

Secretària: Lladonosa Latorre, Mariona U. de Lleida Lectora Treball Social i Serveis
Socials

Vocal: Álvarez de Sotomayor,
Alberto

U. de Córdoba Ayudante doctor Sociologia

Vocal: Benegas Medina, María del
Mar

U. de Granada TU Sociologia

Vocal: Alarcón Alarcón, Amado U. Rovira i Virgili TU Sociologia

Annex 3. Currículum vitae

1. Dades personals

2. Situació professional actual

3. Identificació científica (opcional)

4. Formació acadèmica

5. Activitats anteriors a la situació actual de caràcter científic o professional

6. Idiomes

7. Tesi doctoral

A. Projectes

A.1 Direcció i participació en projectes d'investigació competitius

A.2 Direcció i participació en projectes d'investigació no competitius

A.3 Participació en contractes d'investigació i transferència de tecnologia d'especial rellevància amb empreses o
administracions

B. Publicacions

B.1 Articles en revistes amb avaluació externa

B.2. Llibres i capítols de llibre

B.3. Altres publicacions

B.4 Publicacions amb avaluació externa resultants de congressos

C. Obres artístiques i projectes arquitectònics

D. Patents i models d'utilitat

E. Participació a congressos
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F. Estades en altres universitats o centres de recerca

G. Direcció d'activitats de recerca o transferència

G.1 Tesis doctorals

G.2 Altres activitats de recerca o transferència

H. Informes Valoratius. Valoració de l'experiència docent i investigadora

I. Beques i ajuts

J. Experiència docent universitària

J.1 Docència impartida

J.2 Avaluació de l'activitat docent universitària: Enquestes d'opinió de l'estudiantat / Quinquennis docents

K. Formació per a la docència universitària

L. Altres mèrits docents en l'àmbit universitari

L.1 Publicacions docents

L.2 Materials docents

L.3 Projectes d'innovació docent

L.4 Comunicacions a congressos i jornades sobre docència universitària

M. Activitats de gestió en l'àmbit universitari

N. Activitats de caràcter professional

O. Altres mèrits o aclariments de caràcter científic

P. Altres mèrits o aclariments de caràcter docent

Q. Les cinc aportacions científiques i les cinc aportacions docents més rellevants

La persona que signa a sota declara que es responsabilitza de la veracitat de les dades que figuren en el
present document assumint, en cas contrari, les responsabilitats que poguessin derivar-se de la inexactitud de
les mateixes. (signatura)

Annex 4. Projecte docent i de recerca d'acord amb el perfil de la plaça

PROJECTE DOCENT I DE RECERCA

Cal redactar un projecte docent i de recerca relacionat amb el perfil de la plaça. El document no excedirà les 15
pàgines.

El projecte docent ha de contenir, al menys, els apartats següents: objectius, contingut, competències específiques,
metodologia docent i d'avaluació.

El projecte de recerca ha de contenir, al menys, els apartats següents: antecedents, objectius, metodologia i pla de
treball, impacte previst en un horitzó aproximat de 3-5 anys.

(23.061.079)
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