
               
 
 
 
               
 
Resoluci
contract
realitzac
 
   
Atesa la 
managem
Ref. LIFE

Aquest R
d’univers
Públique

Resol con

D’acord 
públiques
interessad
recurs co
jurisdicci
Lleida. A

Igualmen
defensa d

  

 

 

El vicere
 
Joaquim 
Per delegac
en diferents
per Resoluc

 

 

 

  

 

 

 

Convoca

 

 

                     

                     

ió de la Univ
te laboral tem
ció d’un proje

necessitat d
ment promotio
E16 CCM/ES

Rectorat en v
sitats de Cata
s Catalanes, e

nvocar, el pre

amb la Llei 
s, contra aqu
des poden int
ontenciós adm
ió contenciosa

Aquests termin

nt, les persone
dels seus inter

ector de Recer

Ros Salvador
ció de competènc
s òrgans uniperso
ció de 28.05.19, p

atòria codi Ud

                  

               

versitat de L
mporal (nou m
ecte de recerc

de contractar 
on for climate
/000065 (Cod

virtut de les f
alunya, el I C
els Estatuts de 

sent concurs p

39/2015, d’
uesta Resoluc
erposar, potes

ministratiu d’a
a administrati
nis es comptar

es interessade
ressos.  

rca 

r 
cies del rector  
onals de la Univer
publicada al DOG

dL 4/2020 RE

Lleida, per la
mesos a temp
ca. Modalitat

una persona 
e change mitig
di UdL G1700

facultats que 
Conveni col·l
la Universitat

per cobrir la p

1 d’octubre, 
ió i les seve
stativament, re
acord amb l’ar
iva, en el term
ran a partir de 

s poden interp

rsitat  
GC 7888 de 03.06

EC 

a qual es con
ps complet) pe
t investigador

per realitzar
gation though

05)  

li han estat 
lectiu del Per
at de Lleida i l

plaça que figur

del procedim
s bases, que 
ecurs de repos

article 46 de l
mini de dos m

l’endemà de 

posar qualsev

6.19  

nvoca concu
er d’obra o se
r/a ordinari.

r tasques rela
h the design o

conferides pe
rsonal Docent
a resta de legi

ra a l’Annex 1

ment administ
exhaureixen 

sició davant e
a Llei 29/199

mesos davant 
la publicació 

vol altre recurs

rs de selecci
ervei. Contra

acionades am
of a local mar

er la Llei 1/2
t i Investigad
islació que sig

1 d’aquesta co

tratiu comú d
la via admin

el rector en el 
98, de 13 de j
el jutjat conte
d’aquesta Res

s que conside

 

ió per forma
acte de trebal

mb el project
rket of climat

2003, de 19 d
dor de les Un
gui d’aplicació

onvocatòria.  

de les admin
nistrativa, les
termini d’un 
juliol, regulad
enciós admini
solució.  

erin convenien

alitzar un 
ll per a la 

te “Forest 
te credits” 

de febrer, 
niversitats 
ó,  

nistracions 
persones 

mes, o bé 
dora de la 
istratiu de 

nt per a la 



               
 
 
 
               
ANNEX

Tipologia
complet)
concret. E

Nombre 

Objecte 
modelitza
caracterit

Tasques 
projecte 
concret e

Així mat
l’acció E
el VIII C
boscos m
conferèn

Projecte 
market of

Finançam

NO, pot 

Codi ges

Codi ges

Responsa

amb un m

16.000 eu

Partida p
de la UdL
 
Retribuc
catalanes

Jornada 

Campus
 
Durada 
2020 (o e

                     

                     
X 1–Convocatò

a de contrac
, sota la mod
El treballador 

de contracte

del contract
ació de la bio
tzació de l’est

a desenvolup
LIFE CCM C

es participarà e

- Modelitz
creixeme

- Modelitz
model me

- Monitora
Boscos (I

teix, es partici
E6 (Accions d
Congrés Fore

mediterranis”, 
ncia final de pr

relacionat: “
f climate cred

ment del proj

ser cofinançat

tió del projec

tió del projec

able projecte

màxim de 22.

uros 

pressupostàr
L en el projec

ció: Establerta
s.  

i horari de tr

 i ubicació de

del contracte
en el moment 

                  

               
òria codi UdL

cte: La moda
dalitat d’obra
o la treballad

s: 1  

te: anàlisis d
omassa forest
tructura forest

par:  tasques 
Climark “segu
en les següent

zació de la c
ent arbori, del 
zació del balan
ecanicista me
atge de la bio
IPBB) i la sev

iparà activame
e divulgació g

estal Nacional
la publicació 
rojecte. 

“Forest manag
dits” Ref. LIFE

jecte: Europe

t el contracte l

cte a la Unita

cte al Vicerec

e finançador:

.000 euros i J

ria: Orgànica 
cte G17005 i p

a pel Conveni

reball: Temps

el lloc de treb

e: La durada p
posterior que 

L 4/2020 REC

alitat contractu
o servei, pe

dora prestarà e

de dades proc
al, el conting
tal i la seva rel

de modelitzac
uiment de l’im
ts tasques: 

capacitat d’em
creixement de
nç hídric i l’e
dfate. 
odiversitat mi
va relació amb

ent en la comu
general en l’à
l, elaborar un
d’articles cien

gement promo
E16 CCM/ES/

an Commissio

laboral amb F

at de Suport a

ctorat de Rec

: Cristina Veg

Joaquin Ros S

0302LK. Res
pel Vicerectora

col·lectiu per

s complet.  

ball: Campus E

prevista total 
sigui possible

C 

tual és la de 
er realitzar tas
els seus servei

cedents de l
gut en C, i les
lació amb la d

ció i monitora
mpacte ambie

mbornal de C
el suro, i del c
eficiència en 

itjançant el c
b l’estructura f

unicació i  dis
àmbit nacional
n manual sob
ntífics en revi

otion for clima
/000065 (Cod

on – Life prog

Fons Socials E

a l’R+D+I: G

erca: TR265

ga García, De

Salvador, Vic

serva de crèdit
at de Recerca 

r al personal d

ETSEA, edifi

del contracte 
e) fins al 31 d

contracte lab
sques en rela
s com a inves

’inventari for
s pèrdues de 
diversitat de ro

atge dels rodal
ental de les a

C dels rodals
contingut de C
l’ús de l’aigu

càlcul de l’Índ
forestal dels ro

sseminació de
l i transnacion
re “Pràctique
stes d’impacte

ate change mi
di UdL G1700

gramme 

Europeus. 

G17005 

5 

epartament d’

erector de Re

t gestionada d
en el projecte

docent i inves

ci 4, despatx 2

serà nou mes
de desembre de

boral tempora
ació amb un p
tigador/a ordi

restal naciona
C de incendis
odals. 

ls intervinguts
actuacions sob

s, a través d
C orgànic al sò
ua dels rodals

dex Potencial
odals 

ls resultats de
nal), a la que 
es de gestió f
e internaciona

itigation thoug
5)  

’Enginyeria A

ecerca de la U

des de la Unita
e TR265 orgàn

stigador de les

2.04.02. 

sos , inici cont
e 2020 

 

al (nou mesos
projecte d’inv
inari de recerc

al (IFN3-IFN
s forestals, ai

s dins de l’acc
bre els indica

de la modelit
òl 
s tractats, mitj

l de Biodiver

el projecte, en
es preveu par

forestal mitig
al i l’organitza

gh the design 

Agroforestal d

UdL amb un m

at de Suport a
nica 1101 

s universitats 

ntracte el 11 d

s a temps 
vestigació 
ca.  

N4) per la 
xí com la 

ció D2 del 
adors”. En 

tzació del 

jançant el 

rsitat dels 

n concret a 
rticipar en 
adores en 
ació d’una 

of a local 

de la UdL 

màxim de 

a l’R+D+I 

públiques 

e març de 



               
 
 
 
               
 
Requisit

 

Criteris g

 

 

 

Per poder
 

Mèrits d

- Form
- Traje

parti
- Expe
- Alta 

Comissió

- 
- 

- 

 
 
Supl

- 

- 

 

 

                     

                     

ts: Doctor/a en

general d’ava

Experiència 

Publicacions

Altres mèrit

r ser seleccion

dels aspirants

mació en Engin
ectòria investi
cipació en pro
eriència en mo
capacitat com

ó de selecció: 

Joaquim Ros 
Dra. Cristina
membre del g
Forestals i Ag
Dr. Jaume Ar
del grup “Gru

lents:  

Dra. Maria À
UdL, membr
Sistemes Fore
Dr. Alexandr
membre del g
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

               

n Ciències For

aluació dels /

en projecte d

s en revistes i 

ts (docència, tu

nat/ada la pun

:   

nyeria Foresta
igadora conso
ojectes d’inve
odelatge, tract

municativa ora

 

Salvador, Vic
a Vega García
grup “Gestió 
graris sota Can
rnó Satorra,  i
up de Recerca

Àngels Colom
re del grup “G
estals i Agrari
re  Escolà Ag
grup “Grup de

restals o en En

de les aspiran

d’investigació 

congressos fo

utoratge tesis 

tuació total no

al, Enginyeria
lidada, amb a
stigació 
tament i gestió
al i escrita 

cerector de Re
a,  investigad
i Anàlisi Mul
nvi Global” re
nvestigador d
 en AgròTICa

mer Cugat,  inv
Gestió i Anà
is sota Canvi G
gustí,  investig
e Recerca en A

nginyeria For

nts (sobre un 

forestals........

orestals..........

i treballs)......

o podrà ser inf

a de Monts 
ampli registre 

ó de grans bas

ecerca, o perso
dora del Depa
ltiescala de B
eferència 2017
del Departame
a i Agricultura

vestigadora d
àlisi Multiesca
Global” referè
gador del Dep
AgròTICa i Ag

estal 

total de 100 p

......................

......................

.....................

ferior a 50 pun

de publicacion

ses de dades, a

ona en qui del
artament d’En

Biodiversitat i 
7 SGR 1422 
ent d’Enginyer
a de Precisió”,

del Departame
ala de Biodiv
ència 2017 SG
partament d’E
gricultura de P

punts):  

............. 

............. 

............. 

nts.  

ns en revistes 

anàlisi estadíst

legui 
nginyeria Agr
Serveis Amb

ria Agroforest
, referència 20

ent d’Enginye
versitat i Serv
GR 1422 
Enginyeria Ag
Precisió”, refe

 

20 punts 

75 punts 

5 punts 

 d’alt impacte

stic 

roforestal  de
bientals en els

tal  de la UdL
017 SGR 646 

eria Agrofores
veis Ambienta

groforestal  d
erència 2017 S

e i 

e la UdL, 
s Sistemes 

L, membre 

stal  de la 
als en els 

e la UdL, 
SGR 646 



               
 
 
 
               
 

ANNEX
 
 
Bases de
 
1. Dispos
  
1.1 Es co
de set m
change m
UdL G17

La Unive
contracte

 1.2. La 
realitzar t
  
1.3 Aque
text refós
s’aprova 
Ciència, 
6/2001, d
Estatuts 
Docent i 
 
1.4. Així
d’investig
juliol de 
  
1.5. La du
més aviat
si l’inves
  
  
2. Requis
  
Per prend

a) N

b) 
c) N

p
d) N

  
 
 
 
 

                     

                     

X 2 – Convoca

e la convocatò

sicions genera

onvoca concur
mesos, per rea
mitigation thou
7005)  

ersitat de Llei
e.  

modalitat co
tasques en rel

est contracte d
s de la Llei d
el text refós 
la Tecnologi

de 21 de desem
de la Univers
Investigador 

í mateix aque
gadors i inve
2009 i modifi

urada prevista
t possible si h

stigador respon

sits dels aspir

dre part en aqu
  
Nacionalitat. 
ciutadans estr
dels tractats i
del permís de
Tenir compler
No haver est
públiques, ni 
No patir cap
desenvolupam

                  

               

atòria codi Ud

òria 

als  

rs de selecció 
alitzar tasques
ugh the design

ida es reserva 

ntractual és l
lació amb un p

de treball es re
e l’Estatut de
de la Llei de 

ia i la Innova
mbre, d’Unive
sitat de Lleida
de les Univer

esta convocatò
estigadores po
icada per Acor

a total del con
ha de ser en da
nsable ho con

rants  

uesta convoca

Podran parti
rangers no co
internacionals
 treball i de re
rts els setze an
tat separat, pe
trobar-se inha

p malaltia ni 
ment normal d

dL 4/2020 RE

per a contract
s relacionades
n of a local m

la potestat qu

la de contrac
projecte de rec

egula pel Reia
ls Treballador
l’Estatut Bàs

ació; pel Reia
ersitats; per la
a (Decret 201
sitats Públiqu

òria es regirà 
ostdoctorals d
rd núm. 34 de

ntracte serà set
ata posterior)

nsidera conven

atòria, els aspi

icipar en aqu
omunitaris i le
 celebrats per

esidència aban
nys i no haver
er causa d’ex
abilitat per a l’
tenir estar af

de les funcions

EC 

tar una person
s amb el proj
market of clim

ue en cas d’a

cte laboral, so
cerca concret.

al decret legisl
rs; pel Reial d

sic de l’Emple
al Decret 272
a Llei 1/2003,
/2003, de 26 

ues Catalanes.

per la Norm
de recerca apr
el Consell de G

t mesos, a tem
i fins al 31 de

nient.  

irants han de c

uesta convoc
es persones q
r la Unió Eur
ns de la forma
r complert els 

xpedient discip
’exercici de fu
fectat per cap
s pròpies de la

na amb dedica
ecte “Forest 

mate credits” R

conseguir mé

ota la modali
  

latiu 2/2015, d
decret legislat
eat Públic; per
0/1998 de 18
, de 19 de febr
d’agost), i pe

mativa del proc
rovada pel Co
Govern de 24 

mps complet, a
e desembre de

complir els req

catòria ciutad
que no puguin
ropea i ratifica
alització dels c

l’edat reglam
plinari, del se
uncions públiq
p limitació fí
a plaça.  

ació a temps c
management 

Ref. LIFE16 C

s finançament

tat d’obra o 

de 23 d’octub
tiu 5/2015, de
r la Llei 14/20

8 de desembre
rer, d’universi
el Conveni co

cediment que
onsell de Gov
de febrer de 2

a partir del 11
e 2020, amb p

quisits següen

ans de quals
n ser incloses 
ats per Espan
corresponents 

mentària per a l
ervei de cap 
ques.  
ísica i/o psíqu

 

complet, per u
promotion fo

CCM/ES/0000

nt es pugui mo

servei determ

bre, pel qual s
e 30 d’octubre
011, d’1 de ju
e; per la Llei
itats de Catalu

ol·lectiu per a

e regula la co
vern de la Ud
2011.  

1 de març de 2
possibilitat de 

nts:  

sevol naciona
en l’àmbit d

nya, hauran de
contractes.  
la jubilació.  
de les admin

quica que imp

un període 
or climate 
065 (Codi 

odificar el 

minat, per 

’aprova el 
e, pel qual 
uny, de la 
i orgànica 
unya; pels 
l personal 

ntractació 
dL d’1 de 

2020 (o el 
renovació 

alitat. Els 
d’aplicació 
e disposar 

nistracions 

pedeixi el 



               
 
 
 
               
Requisits
Estar en 
nostre pa
  
 
 
3. Sol·lic

 
3.1. Els q
 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

 

 
3.2. 
també es 
Registres
de la Llei
 
3.3. El te
UdL, i n
d’aquesta
procés de
http://ww
contindrà
 
4. Admis
  
4.1. Aban
resolució
d’exclusi
https://se

4.2. Els a
llista prov
sol·licitu
  
4.3. Fina
exclosos,
  
4.4. Els e
  
 
5. Selecc
  
5.1. Mem
 
La propo
responsab
personal 

                     

                     
s de caràcter e
possessió del

aís, segons la n

cituds 
 

qui desitgin pa

Sol·licitud 
Fotocòpia del
Còpia del títo
Currículum 
Els aspirants,
acreditin els r
 
La persona ca
Lleida. 

Les sol·licitu
podran prese

s Auxiliars de
i 39/2015, d’1

ermini de pres
no podrà ser 
a Resolució a
e selecció, con

ww.udl.cat/ca/
à l’imprès de s

ssió dels aspir

ns de 5 dies h
ó per la qual s’
ió. Aquesta re
euelectronica.u
  

aspirants dispo
visional d’adm
d i els motius 

alitzat el term
, que es public

errors material

ió dels aspira

mbres de la com

osta de selecci
ble del vicere
docent i inve

                  

               
específic:  
l títol oficial 
normativa vig

articipar en aq

l DNI 
ol de doctorat 

, juntament am
requisits i mèr

andidata no ha

uds s’han de p
entar al Regist
 la Universita

1 d’octubre, de

sentació de so
inferior a un 

al tauler d’anu
nsultant la we
/recerca/convo
sol·licitud i el

rants  

hàbils, a comp
’aprovarà la ll
esolució es pu
udl.cat/etauler

osaran d’un te
mesos i exclos
d’exclusió.  

mini de reclam
carà en la form

ls i de fet es p

ants  

missió de sele

ió de l’aspiran
ctorat que ting

estigador (PDI

de doctorat, 
gent. 

questa selecció

mb la sol·licitu
rits al·legats, n

aurà de presen

presentar pref
tre General de
at, o bé es pod
e les administ

ol·licituds es c
període de 1

uncis de la seu
b de la UdL: 

oca/#collapse-
ls corresponen

tar des de la f
lista provision
ublicarà al tau
r.php  

ermini de 3 di
sos, per presen

macions, es d
ma anteriorme

oden esmenar

ecció  

nt correspondr
gui assignada 
I), que hauran

o homologat 

ó han de prese

ud, han de pre
no i es compu

ntar els docum

feriblement al
e la Universita
den trametre p
tracions públiq

concretarà en 
10 dies hàbils
u electrònica 

-d275365c-47
nts enllaços a 

finalització de
nal d’aspirants
uler d’anuncis

ies hàbils, com
entar possibles

dictarà una re
ent establerta. 

r en qualsevol

rà a una comi
la recerca o p

n de ser docto

als de caràct

entar: 

esentar fotocò
utaran aquells 

ments que ja e

l Registre ele
at de Lleida (p
per qualsevol d
ques i de proc

la publicació 
s comptats a 
de la Univers

7c0-11e8-99f1
la seu electròn

el termini de p
s admesos i ex
s de la seu ele

mptats a parti
s reclamacions

solució aprov
 

l moment.  

issió constituï
persona en qui
ors/res, i func

ter oficial a E

òpia confronta
que no siguin 

stiguin en pod

ectrònic de la 
plaça Víctor S
dels mitjans q
ediment admi

de la convoca
partir de l’en

sitat de Lleida

-005056ac008
nica.  

presentació de
xclosos, indica
ectrònica de la

ir de l’endemà
s per tal d’esm

vant la llista 

da per tres me
i delegui. Els 

cionaris/àries o

 

Espanya o rec

ada dels docum
n justificats. 

der de la Univ

Universitat d
iurana, 1, Lle

que estableix l
inistratiu com

atòria a l’e_ta
ndemà de la p
a. Es podrà co

88-2-1-1 qu

e sol·licituds, 
ant, si escau, 
a Universitat 

à de la public
menar els defe

definitiva d’a

membres. La pr
altres dos me
o contractats/

conegut al 

ments que 

versitat de 

de Lleida, 
ida), o als 
'article 16 

mú.  

auler de la 
publicació 
onsultar el 

ue també 

es dictarà 
les causes 
de Lleida 

ació de la 
ectes de la 

admesos i 

residirà el 
mbres del 

/des d’una 



               
 
 
 
               
categoria
responsab
 
Una d’aq
(si el gru
persona n
L’altra se
  
La comis
La comis
veu però 
  
5.2. Prop
La comis
a cada a
candidat 
  
 
6. Presen
  
6.1. Des 
concretar
 
6.2. Els q
comprov
quedaran
cas de fal
  
 
7. Norma

Per tal de
Universit
públiques
electrònic
 
Contra a
executivi
administr
contenció
l’endemà
 
Amb carà
de reposi
disposa l
administr

                     

                     
a superior ser
ble del projec

questes ternes 
up no disposa
nomenada rea
erà escollida d

ssió podrà real
ssió podrà des
no vot.  

osta del candi
ssió de selecci
aspirant, d’aco
proposat o de

ntació dels do

del Servei d
ran amb ella e

qui no presenti
ats per l’autor

n anul·lades le
lsedat.  

a final  
  
e notificar als
tat de Lleida
s i de proced
ca de la UdL h

aquesta resolu
itat, d'acord am
rativa, les pe
ós administrat
à a la publicac

àcter potestati
ició davant de
l’article 124 
ratiu, o qualse

                  

               
ran nomenad
te. 

estarà formad
a de suficients
alitzarà les fun
d’una terna de 

litzar una entr
ignar un asses

idat o de la ca
ió emetrà un i
ord amb els c
e la candidata 

ocuments  

de Personal d
els documents 

in la documen
ritat convocan
es seves actua

 interessats le
a d’acord amb
diment admin
https://seuelec

ució, que exh
mb l'article 8 
ersones intere
tiu de Lleida. 
ció de la resolu

iu, prèviament
el rector, en el
de la Llei 39

evol altre recu

es pel vicere

da per PDI que
s candidats o 
ncions de secre

PDI, que no p

revista als can
ssor o una ass

andidata  
informe raona
criteris gener
proposada.  

de la Univers
necessaris qu

ntació necessà
nt, i els que no
acions, sens p

es resolucions 
b l’article 45
istratiu comú
ctronica.udl.ca

haureix la vi
de la Llei 29

essades poden
El recurs es p

ució, segons e

t a la interpos
l termini d'un 
9/2015, d’1 d
urs que conside

ector/a corres

e formi part d
candidates es

etari o secretà
podrà ser mem

ndidats si ho co
essora perquè

at que haurà d
rals de valora

sitat de Lleid
ue haurà de pr

ària, llevat del
o compleixin 
erjudici de la 

 i actes admin
5 de la Llei 
ú, efectuarà le
at/etauler.php

ia administra
9/1998, de 13 
n interposar 
podrà interpo

el que establei

sició del recur
mes a partir d

d’octubre, de 
erin convenie

ponent a par

del grup de rec
s proposarà el
ària.  
mbre del grup 

onsidera nece
è col·labori en

de contenir la j
ació fixats a l

da es contact
esentar per tal

ls casos de for
els requisits n
responsabilit

nistratius que 
39/2015, d’1

es corresponen
  

ativa, i indep
de juliol, regu
recurs conten

osar en el term
x l’article 46 

s contenciós a
del dia següen
les administr
nt pe a la defe

rtir de dues t

cerca al qual c
l nombre màx

de recerca, es

ssari.  
n la selecció. A

justificació de
la convocatòr

tarà amb la p
l de formalitza

rça major que 
necessaris, no 
at en què hag

afectin els se
1 d’octubre, d
nts publicacio

pendentment d
uladora de la j
nciós adminis
mini de dos m
de l’esmentad

administratiu e
nt a la seva pu
acions públiq
ensa dels seus 

 

ternes presen

correspongui e
xim  que es p

smentat anteri

Aquest assesso

e la puntuació
ria, i una pro

persona selec
ar el contracte

han de ser de
 poden ser co

gin pogut incó

eus drets i inte
de les admin
ons al tauler 

de la seva i
jurisdicció co

stratiu davant
mesos, a comp
da Llei. 

es pot interpo
ublicació, sego
ques i del pro
s interessos. 

ntades pel 

el projecte 
pugui). La 

iorment.  

or/a tindrà 

ó atorgada 
oposta del 

ccionada i 
e. 

gudament 
ntractats i 

órrer en el 

eressos, la 
nistracions 

de la seu 

mmediata 
ontenciosa 
t el jutjat 
tar des de 

osar recurs 
ons el que 
ocediment 


		2020-02-04T13:44:52+0100
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2020-02-04T13:44:52+0100
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2020-02-04T13:44:52+0100
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2020-02-04T13:44:52+0100
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2020-02-04T13:44:52+0100
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)


		2020-02-04T13:44:52+0100
	Joaquin Ros Salvador - DNI 40280583Q (AUT)




