Resolució de 9 de febrer de 2017 de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de
selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada (36 mesos), sota la modalitat
d’obra o servei determinat, mitjançant el qual el treballador o la treballadora prestarà els seus
serveis com a investigador o investigadora en formació.

Atesa la necessitat de contractar una persona per desenvolupar tasques de recerca relacionades amb la
millora del procés productiu i de control de planta de viver per a la producció de tòfona negra i posterior
seguiment en camp- CERTITRUF, amb finançament procedent del programa UdL-Impuls, finançat pel
Banc de Santander, l’investigador responsable del qual és el Dr. José Antonio Bonet Lledós, del
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida.
Aquest Rectorat, en virtut de les facultats que li han estat conferides per la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat de Lleida, el Conveni col·lectiu del Personal
Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes i la resta de legislació que sigui
d’aplicació,
Resol convocar el present concurs per cobrir la plaça que figura a l’Annex d’aquesta convocatòria.
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el rector en el
termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos davant
el jutjat contenciós administratiu de Lleida. Aquests terminis seran comptadors a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
El vicerector de Recerca
Jaume Puy Llorens
Per delegació de competències del rector
en diferents òrgans unipersonals de la Universitat
per Resolució de 18.11.2015, publicada al DOGC 7006 de1 26.11.2015

Convocatòria codi UdL 891

ANNEX
CONVOCATÒRIA UdL codi 0891
CONVOCATÒRIA D’UN AJUT PER A PERSONAL PREDOCTORAL EN FORMACIÓ
LLIGAT AL PROGRAMA UdL-IMPULS
1. Tipologia de contracte
La modalitat contractual és la de contracte laboral de durada determinada (36 mesos), sota la modalitat
d’obra o servei determinat per realitzar tasques en relació amb un projecte concret. El treballador o la
treballadora prestarà els seus serveis com a investigador o investigadora en formació
2. Projecte
La recerca estarà relacionada amb el desenvolupament del projecte “Millora del procés productiu i de
control de planta de viver per a la producció de tòfona negra i posterior seguiment en camp CERTITRUF”, en el marc del Programa UdL-Impuls (orgànica 0301, projecte X15016). L'investigador
principal del projecte és el Dr. José Antonio Bonet Lledós, investigador del Departament de Producció
Vegetal i Ciència Forestal.
3. Objecte i durada del contracte
L’objecte de la convocatòria és concedir un ajut en règim de personal investigador en formació per a
prosseguir estudis de doctorat. L’ajut és per desenvolupar una tesi en col·laboració amb una empresa en
el marc del Programa UdL-Impuls.
L’ajut haurà de ser emprat en la contractació per tres anys d’un/a investigador/a en formació. L’ajut
haurà de ser en les mateixes condicions dels ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació.
Al llarg de tot el període de l’ajut, la dedicació del beneficiari o beneficiària de l’ajut serà a temps
complet i el beneficiari o beneficiària haurà de complir el compromís adquirit.
La renovació anual estarà condicionada a que l’empresa que participa en el projecte mantingui la
col·laboració amb la UdL d’acord al conveni signat entre ambdues parts.
4. Tasques a desenvolupar
Les tasques a realitzar seran les següents:

•

Establiment del disseny experimental per a l'avaluació de la influència de diferents tècniques
de cultiu en l'expansió de miceli de T. melanosporum.

•

Mostreig de plantes establertes en camp a diferents distàncies del tronc i a diferents
orientacions per distància

•

Extracció i quantificació d'ADN miceliar extramatricial procedent de les mostres de substrat de
les plantes avaluades

•

Tractament de les dades per determinar la relació entre miceli inicial abans de planta i expansió
en camp

5. Responsable del projecte
Dr. José Antonio Bonet Lledós, investigador del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
de la Universitat de Lleida
6. Partida pressupostària: Gestionada des del Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica
orgànica 0301 projecte X15016 Reserva de crèdit gestionada des del Vicerectorat de Política Científica i
Tecnològica.

7. Finançament del projecte: Programa UdL-Impuls, finançat per Banc de Santander.
8. Retribució: La mateixa retribució que estableixi la darrera convocatòria d'ajuts per a personal
predoctoral de la UdL en formació i ajuts Jade Plus del Vicerectorat de Recerca de la UdL.

9. Jornada laboral: Dedicació a temps complet 37,5 hores setmanals.
10. Campus i ubicació del lloc de treball: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida Edifici 5B – Despatx 0.05. Campus de l'ETSEA.

11. Nombre de contractes: 1
12. Durada del contracte: trenta-sis mesos, des de l’1 d'abril de 2017 al 31 de març de 2020. La data
màxima de finalització serà el 31 de març de 2020.

13. Sol·licitants i requisits dels sol·licitants
Per poder presentar sol·licitud en aquesta convocatòria s'hauran de complir els requisits següents:
•

Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Grau o d’Enginyeria Superior Forestal i
d’un títol de Màster en el mateix camp.

•

No estar en possessió del títol de doctor.

•

Estar admès/a o complir els requisits per poder ser admès/a en un programa de Doctorat de la
UdL. La tramitació del contracte d’Investigador /a en Formació està subjecta a aquesta
admissió i a la matriculació del candidat/a amb anterioritat a la signatura del contracte.

14. Mèrits dels/de les aspirants:
•

Experiència internacional

•

Domini de l'anglès

•

Domini de paquets estadístics (preferència R)

•

Coneixement de tècniques de control de qualitat de planta micoritzada amb tòfona negra i
tècniques moleculars

15. Criteris generals d’avaluació dels /de les aspirants (sobre un total de 100 punts):
Es valorarà:
- Experiència internacional, domini de l’anglès i de paquets estadístics® (fins a 35 punts)
- Publicacions científiques en revistes i comunicacions en congressos (fins a 30 punts)
- Altres mèrits: experiència en control planta, tècniques moleculars (fins a 35 punts)
Per poder ser seleccionat/da, la puntuació de la persona aspirant no podrà ser mai inferior a 50 punts.
16. Sol·licituds
Les sol·licituds, disponibles al web del Vicerectorat de Recerca, s'hauran de lliurar complimentades i
acompanyades obligatòriament de la documentació següent, ordenada i identificada:
a) Fotocòpia autenticada dels certificats acadèmics oficials de la persona sol·licitant, que hauran
d’incloure totes les assignatures cursades, els seus crèdits i la seva qualificació
b) Fotocòpia autenticada dels seus títols acadèmics
c) Un currículum vitae de la persona sol·licitant
d) Acreditació documental dels mèrits al·legats en el currículum vitae
e) Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant
17. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds és de deu dies a partir de l’endemà de la publicació de
la convocatòria a la web del Vicerectorat de Recerca.
Les sol·licituds s’hauran de presentar en un imprès disponible al web del Vicerectorat de Recerca. Es
presentaran degudament complimentades, signades i datades, i hauran de ser registrades en els terminis
que marca la convocatòria. S’hauran de presentar al registre de la UdL, juntament amb la documentació
necessària.
18. Comissió de selecció
S’haurà de constituir una Comissió de Selecció, que estarà formada pel Vicerector de Recerca, o
persona en qui delegui, i dues persones més que formin part del personal docent i investigador del
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal.
- Dr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca
- Dr. José Antonio Bonet Lledós, investigador del Departament de Producció Vegetal i Ciència
Forestal, grup de recerca SILIMGEN - Producció Forestal
- Dr. Carlos Colinas, investigador del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, grup de
recerca INPLAMIC - INPLAMICVEC
Suplents:
- Dr. Jordi Voltas, investigador del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, , grup de
recerca SILIMGEN - Producció Forestal
- Dra. Roxana Savín, investigadora del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, grup
de recerca AGROIQUA - Agronomia i Millora del Rendiment i Qualitat de Cultius Extensius

En el termini màxim de 10 dies següents a l'acabament del període de presentació de sol·licituds, i de la
publicació de les llistes provisional i definitiva de persones admeses i excloses, la Comissió de selecció
emetrà un informe raonat que haurà de contenir la justificació de la puntuació atorgada a cada aspirant,
d'acord amb els criteris generals de valoració fixats en la convocatòria, i una proposta provisional del
candidat proposat.
Un cop realitzada la valoració, la Comissió de selecció exposarà la proposta provisional a fi i efecte que
les persones interessades puguin formular les observacions o reclamacions que considerin pertinents en
el termini de 2 dies a comptar de l'endemà de la data d'exposició pública d'aquesta proposta.
Transcorregut aquest termini, i analitzades les al·legacions presentades, si s’escau, la comissió de
selecció ha d’elevar la proposta definitiva al vicerector de Recerca, perquè resolgui la convocatòria per
delegació del rector.
19. Incidències
Aquests ajuts són incompatibles amb altres beques o retribucions econòmiques.
En aquells aspectes que no han estat considerats específicament en aquesta convocatòria, es tindrà en
compte tot allò establert a la convocatòria d’ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació del
darrer any, sobretot pel que fa referència a: règim de l'ajut, drets i obligacions, incompatibilitats i
condicions.
Finalment, serà també d’aplicació el reglament de becaris que realitzen la seva activitat a la universitat,
aprovat, pel Consell de Govern de 29 de gener de 2010 i publicat en el DOGC núm. 5581, de 5 de març
de 2010, en allò que explícitament faci referència a becaris graduats predoctorals. El Reglament de
becaris es pot consultar a: www.udl.cat/udl/norma/estudiants.html.
És potestat del vicerector/a de Recerca la resolució de les incidències no previstes que puguin tenir lloc,
previ l’informe, si s’escau, de la Comissió de Recerca.
20. Formalització del contracte
Un cop finalitzat el procediment es formalitzarà el contracte laboral sota la modalitat de contracte d'obra
o servei en la modalitat d'investigador /a predoctoral en formació.
21. Clàusules del contracte:
Primera. La persona contractada prestarà els seus serveis com a investigador/a predoctoral en formació.
Segona. La dotació econòmica serà la que estableixi la darrera convocatòria d'ajuts per a personal
predoctoral de la UdL en formació i ajuts Jade Plus del Vicerectorat de Recerca.
Tercera. El contracte serà de durada determinada amb dedicació a temps complet. La duració màxima
del contracte serà de 36 mesos, des de l’1 d'abril de 2017 al 31 de març de 2020.
Quarta. La jornada i l'horari de treball serà a temps complet amb una distribució de 37,5 hores
setmanals.
El règim de vacances, permisos i llicències és el que habitualment s'estableix en els contractes
predoctorals de la convocatòria de personal predoctoral de la UdL en formació i Jade Plus, d'acord amb
les necessitats de l'equip de recerca o estructura de la UdL.
Sisena. El treballador o treballadora tindrà com a lloc de treball habitual el de la persona responsable de
l'activitat, en aquest cas, a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida – Edifici 5b,
despatx 0.05, al campus de L'ETSEA.

22.- Compromisos
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases.
23. Recursos
Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa i independentment
de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos,
com disposen els art. 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, els interessats podran optar per interposar contra aquesta
convocatòria un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que la va
dictar. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.
Tots els terminis indicats s'han de comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el
web
del
Vicerectorat
de
Recerca
de
la
Universitat
de
Lleida
(http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/predoctorals_totes/).
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

