
  

 

 

Resolució del rector de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs públic per 
a la provisió, en règim laboral d’interinitat, d’una plaça de professorat contractat 
doctor/agregat (PAi5, relació 67) 

 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, modificada 
per la Llei 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 de les universitats públiques catalanes i els 
Estatuts de la Universitat de Lleida. 
 
D’acord amb la normativa per a la selecció i contractació de professorat contractat doctor/agregat, 
aprovada per Consell de Govern de 28 d’abril de 2004, i modificada per Consell de Govern de 
17/05/2005, i la resta de normativa vigent. 
 
Aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016, una plaça en règim d’interinitat, de 
professorat contractat doctor/agregat, de la Universitat de Lleida. 
 
RESOLC: 
 
Convocar concurs públic per cobrir una plaça de professorat contractat doctor/agregat, en règim 
laboral d’interinitat, que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria i que es regirà per les bases que 
figuren a l’annex 1. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva 
executivitat immediata, les persones interessades poden interposar d’acord amb l’article 8 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de 
l’esmentada Llei. 
 
Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu es pot 
interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a partir del 
dia següent a la seva publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre 
recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Roberto Fernández Díaz  
Rector  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ANNEX 1 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1. Característiques de la plaça 
 
La selecció de professorat agregat interí es farà per concurs públic entre persones de qualsevol 
nacionalitat que compleixin els requisits legals de capacitat, establerts a la LOU, la LUC, els Estatuts 
de la UdL i la resta de normativa vigent. 
 
La decisió selectiva 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. 
 
2. Normativa d’aplicació 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 
-Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la normativa que la desenvolupa 
-La Llei 4/2007, de 12 d’abril de 2007, que modifica la Llei d’universitats 
-Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i la normativa que la desenvolupa 
-Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida 
-Conveni Col·lectiu del Personal Docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes 
-Normativa per a la selecció i contractació de professorat contractat doctor, aprovada per Consell de 
Govern de 17 de maig de 2005 
 
3. Requisits dels candidats 
 
3.1. Caràcter general  
 
a) Nacionalitat. D’acord amb el que estableix l’article 45 de la LUC, podran participar en aquesta 

convocatòria ciutadans de qualsevol nacionalitat. Els ciutadans estrangers no comunitaris i les 
persones que no puguin ser incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran de disposar del permís de treball i de 
residència abans de la formalització dels corresponents contractes. 

 
b) Edat. Tenir l’edat mínima exigida per la normativa vigent i no haver superat l’edat de jubilació. 
 
c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física i/o psíquica que sigui incompatible 

amb el desenvolupament normal de les funcions docents. 
 
d) No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions 

públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques. 
 
e) Acreditar el grau de coneixement lingüístic de la llengua catalana amb el nivell de suficiència 

(Nivell C1) de la Generalitat de Catalunya o equivalent. Aquestes equivalències estan publicades a 
la pàgina web de concursos:  http://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats/ 

 
Tot això sens perjudici de les peculiaritats que es puguin establir en concret per a cada plaça, 
segons consta a l’annex de cadascuna d’elles. 

 
f) Els candidats i candidates que no hagin cursat estudis oficials a l’estat espanyol, o en altres 

països que tinguin l’espanyol com a llengua oficial, hauran d’acreditar, a més, el coneixement 
suficient de la llengua espanyola, amb els mitjans següents: 

 
• Diploma Espanyol com a llengua estrangera expedit per l’Instituto Cervantes (nivell 

intermedi o equivalent) 
• Certificat que acrediti que l’aspirant ha participat i ha obtingut plaça en processos 

anteriors de selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en què havia 
establerta una prova d’espanyol del mateix nivell o superior 

 
Per aquells aspirants que no puguin acreditar documentalment el nivell de suficiència catalana i/o 
castellana, l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida organitzarà una test de nivell per tal 



  

que els aspirants puguin examinar-se, a efectes exclusivament, d’aconseguir el nivell de 
suficiència exigit en aquesta convocatòria. 

 
 
3.2. Caràcter específic 
 
a) Estar en possessió del títol oficial de doctor, o homologat als de caràcter oficial o Espanya o 

reconegut al nostre país, segons la normativa vigent. 
b) Acreditar dos anys d’activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de 

transferència de tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la 
Universitat de Lleida. Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat han estat 
cursat íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor. L’acompliment 
d’aquest requisit de desvinculació es regirà per l’acord, pres pel Consell Interuniversitari de 
Catalunya sobre els criteris d’aplicació del criteri de desvinculació de les futures convocatòries 
de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector.  

c) Disposar de l’acreditació de recerca, per accedir a la categoria de professorat agregat, emesa 
per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o bé per l’Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. 

 

3.3. Les condicions per poder ser admesos al concurs s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint durant tot el procés selectiu. 

 
 
4. Sol·licituds 
 
4.1. Els interessats que compleixin els requisits establerts i que desitgin participar en aquest concurs, 
hauran de dirigir una sol·licitud al rector de la Universitat de Lleida, segons el model de l’Annex 2. 
Aquest document es pot obtenir al Servei de Personal de la UdL o descarregar-lo de la pàgina web 
de concursos, adreça http://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats/ 
 
4.2. Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la Universitat de Lleida, ubicat a 
l’Edifici del Rectorat (Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 de Lleida) o als Registres Auxiliars de la 
Universitat, en els horaris que s’indiquen a l’enllaç:  http://www.udl.cat/ca.serveis/registre/ 
  
També es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta Resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de 
Lleida. 
 
4.4. Documentació que cal presentar: 
 
a) Sol·licitud d’admissió a la convocatòria (annex 2) 
b) Fotocòpia del DNI/NIE 
c) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de coneixement de la llengua catalana i/o 

llengua castellana, si escau. 
d) Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin els requisits específics establert al punt 3.2 

de les bases de la convocatòria. 
e) Currículum acadèmic i professional, amb els documents acreditatius corresponents. 
f) Projecte docent i investigador, sobre la matèria/es a impartir relacionada/es amb la plaça a la 

qual es concursa. 
g) Els aspirants han d’abonar a la Universitat de Lleida la quantitat de 66,55 euros en concepte de 

drets d’inscripció a la convocatòria. L’ingrés o transferència bancària s’ha de fer al compte corrent 
amb IBAN: ES31 0049 1886 7222 1064 1214 del Banc Santander Central Hispano. A la sol·licitud 
s’ha d’adjuntar una fotocòpia del rebut de pagament. En cap cas el pagament no pot substituir el 
tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini i en la forma escaient.  
 
La manca d’abonament d’aquests drets durant el termini de presentació de sol·licituds no es pot 
esmenar, la qual cosa determinarà l’exclusió de l’aspirant. 
 



  

 
5. Relació d’admesos i exclosos 
 
5.1. 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 d’admesos i exclosos, indicant les causes 
d’exclusió. Aquesta resolució es publicarà a l’espai web e-tauler de la Seu electrònica de la 
Universitat de Lleida: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=14 
 
5.2. Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos, per presentar possibles reclamacions per tal 
d’esmenar els defectes de la sol·licitud i els motius d’exclusió. 

5.3. En aquesta llista, també es farà públic els aspirants que han acreditat el nivell de suficiència 
lingüística i els que no. Al mateix temps es publicarà la data per a que els aspirants que ho 
necessitin, puguin fer el test de nivell de suficiència lingüística, tal i com estableix el darrer paràgraf 
del punt 3.1 d’aquestes bases. 

El resultat d’aquest test es publicarà, dins del termini dels 5 dies hàbils següents al de la seva 
realització, quedant exclosos del concurs els aspirants que no l’hagin superat. 

5.4. Finalitzat el termini de reclamacions, el rector dictarà una resolució aprovant la llista definitiva 
d’admesos i exclosos, que es publicarà en la forma anteriorment establerta. 

No es procedirà a la devolució de les taxes quan l’exclusió es produeixi per causes imputables a 
l’interessat.  

5.5. Els errors materials podran ser esmenats en qualsevol moment. 

 
6. Comissions i criteris de valoració 
 
6.1. La composició de les comissions i els criteris d’avaluació són els que figuren a l’annex 3 
d’aquesta convocatòria. 
 
6.2. La composició de les comissions de selecció s’ajustarà al que preveu l’article 118 dels Estatuts 
de la Universitat de Lleida. 
 

7. Règim jurídic d’actuació de les comissions 

 
7.1. La convocatòria de la comissió la fa el president o presidenta. 
7.2. La constitució de la Comissió exigeix la presència de la totalitat dels seus membres. 
7.3. Perquè la Comissió pugui actuar vàlidament serà necessària la participació, almenys, de tres 
membres entre els quals hi ha d’haver el president i el secretari. 
7.4. La Comissió prendrà els seus acords amb el vot favorable de, com a mínim, tres dels seus 
membres. 
7.5. Les deliberacions de la Comissió tenen caràcter secret. 
7.6. En cap cas pot transcórrer més de tres mesos entre la data de la publicació de la convocatòria i 
la resolució de la Comissió. 
7.7. Els concursos es realitzaran en les dependències de la UdL 
7.8. El còmput dels terminis establerts en aquesta convocatòria es realitzarà excloent el mes d’agost. 

 

8. Desenvolupament del concurs 
 
8.1. A partir de l’endemà de la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, la comissió de 
selecció haurà de resoldre el concurs en el termini de tres mesos a comptar des de la data de la 
publicació de la convocatòria. El president convocarà els membres titulars i, si s’escau els suplents, 
per a la constitució de la comissió, fixant lloc, data i hora. 
 
8.2. En l’acte de constitució, caldrà que la comissió desglossi els barems de cadascun dels criteris 
fixats en l’annex 3 d’aquesta convocatòria. En qualsevol cas les puntuacions obtingudes pels 
aspirants hauran de ser fàcilment deduïbles a la llum del currículum presentat. 
 
8.3. La comissió valorarà els mèrits al·legats per cadascun dels concursants en el seu historial 
acadèmic i professional. Es valorarà, en tots els casos, la capacitat docent i investigadora i 



  

l’adequació de llur currículum i llur projecte acadèmic a les necessitats de la Universitat, d’acord amb 
el que s’estableix a l’annex 3.  
 
8.4. D’acord amb l’article 120 dels Estatuts de la UdL, quan la Comissió de Selecció ho consideri 
convenient,  podrà decidir mantenir una entrevista amb els concursants per demanar-los aclariments 
sobre els mèrits al·legats i sobre llurs projectes. 
 
 
9. Proposta dels candidats 
 
La comissió redactarà un acta amb la relació ordenada dels candidats que consideri aptes, 
proposant-ne un màxim de tres candidats, i els ordenarà segons la puntuació obtinguda, proposant 
la persona que encapçali la llista. La proposta de la comissió tindrà efectes vinculants. 
 
De no existir cap concursant que hagi estat considerat apte, el concurs es declararà desert. En cas 
que es produeixi alguna renúncia, es proposarà el candidat de la llista que segueixi. 
 
 
10. Resolució del concurs 
 
10.1. L’acta de la comissió de selecció es farà pública a l’espai web e-tauler de la Seu electrònica de 
la Universitat de Lleida: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=14 
 
10.2. Al mateix temps, s’obrirà un termini de deu dies per a impugnacions a la proposta de la 
Comissió, que s’haurà d’adreçar al rector. El rector resoldrà la reclamació en el termini de quinze 
dies, escoltada la Comissió de Reclamacions. Passat aquest termini, es farà pública la resolució del 
concurs i es procedirà a la contractació. 
 
10.3. La resolució del rector de provisió de les places exhaureix la via administrativa i contra 
aquesta, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat 
contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la resolució.  
 
Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el rector, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la 
seva notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques).  
 
 
11. Contractació 
 
11.1. Durada del contracte: El contracte temporal, en règim d’interinitat, estarà vigent fins que es 
proveeixi la plaça pel procediment ordinari establert a la normativa per a la selecció i contractació de 
professorat contractat doctor.  
 
11.2. Per tal de formalitzar el contracte, la persona concursant proposada haurà de presentar a la 
Secció de Personal Docent i Investigador, en el termini màxim de 8 dies naturals, a comptar des del 
dia següent de la data de publicació de la proposta de la Comissió de Selecció (Acta), la següent 
documentació: 
 

a) 2 fotocòpies del DNI/NIF 
b) 2 fotografies mida carnet 
c) Fotocòpia de la targeta sanitària o cartilla de règims específics (Muface/Munpal/Mujegu...) 
d) Dades bancàries: Banc, adreça i codi del compte (IBAN). 

 
11.3. Quan la persona proposada procedeixi de països no comunitaris, caldrà que acompleixi els 
requisits legislatius necessaris per a la seva contractació i afiliació a la Seguretat Social. 
 
11.4. En cap cas la persona concursant proposada podrà iniciar l’activitat si prèviament no ha estat 
donada d’alta a la Seguretat Social i ha signat el contracte. 
 



  

12. Retribucions 
 
Les retribucions seran les establertes al Conveni Col·lectiu de Personal Docent i Investigador de les 
Universitats Públiques Catalanes. 
 
13. Recuperació de la documentació 
 
Transcorreguts sis mesos a partir de la resolució del concurs, els interessats podran recuperar la 
documentació presentada. En cas de recurs jurisdiccional la documentació romandrà a la Secció de 
Personal Docent i Investigador fins que hagi sentència ferma.  

 
14. Dades de caràcter personal. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les persones interessades tenen dret en qualsevol moment, a exercitar els seus drets  
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se mitjançant carta certificada, adjuntant 
fotocòpia del seu DNI, a l’adreça següent: Secretaria General de la Universitat de Lleida, plaça de 
Víctor Siurana, núm. 1, 25003 Lleida. 
 
15. Norma final 
 
Per tal de notificar als interessats les resolucions i actes administratius que afectin els seus drets i 
interessos, la Universitat de Lleida efectuarà la publicació d’actes i comunicacions, al tauler d’anuncis 
de la seva seu electrònica, que es s’accedeix per l’adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=14 

 
 
 

        



  

NR/D101 
 

ANNEX 2 
 
Sol·licitud d’admissió a la convocatòria d’una plaça, en règim laboral d’interinitat,  

de professorat contractat doctor/agregat interí  
 

DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA A CONCURS 

Referència de la plaça: PA-i/5 

Àrea de Coneixement: Anatomia i Anatomia Patològica Comparada 

Perfil: Anatomia patològica comparada animal 

Categoria: Professorat Agregat Interí 

Dedicació: Temps complet 

Departament de Ciència Animal 

Data resolució convocatòria: 15 de novembre de 2016 

 
 

DADES PERSONALS 

Cognoms i Nom: ____________________________________________________________       

DNI/NIF: _____________________ Domicili: ___________________________________ 

Població: _________________________ CP: ___________ Telèfon: ______________________ 

Correu electrònic: ______________________  

 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 
 

a) Fotocòpia del DNI/NIE 
b) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de coneixement de la llengua catalana i/o llengua 

castellana, si escau. (Revisar les peculiaritats de la plaça a la qual s’obta) 
c) Fotocòpia compulsada del títol oficial de doctor amb l’homologació, si s’escau 
d) Fotocòpia compulsada del document que acredita l’acompliment del requisit específic de desvinculació 
e) Fotocòpia compulsada de l’acreditació de recerca  
f) Currículum acadèmic i professional, amb els documents acreditatius corresponents 
g) Projecte docent i investigador sobre la/les matèria/es a impartir 
h) Fotocòpia del rebut de pagament dels drets d’inscripció 

 
 
 
SOL.LICITO: Ésser admès al concurs de la plaça abans esmentada. 
 
DECLARO: Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que 
reuneixo  les condicions exigides en la convocatòria i totes les necessàries per ocupar la plaça. 
 
 
Lleida,       de                              de  2016 
(Signatura) 
 
 
 
 
 
SR. RECTOR MAGFC. DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 

 



  

 

 

 

ANNEX 3 
 
 
Departament de Ciència Animal 
 
Referència plaça : PAV-i/5 
Categoria: Professorat Agregat Interí 
Dedicació: Temps complet 
Àrea coneixement: Anatomia i Anatomia Patològica Comparada 
Perfil:  Anatomia patològica comparada animal 
Assignatures:   Anatomia Patològica Especial Veterinària (15 crèdits); Diagnòstic de malalties 
infeccioses i parasitàries (9 crèdits)  
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
Peculiaritats en relació als coneixements lingüístics: S’eximeix dels coneixements de la llengua catalana, 
per poder participar en el procés selectiu, als aspirants que optin a aquesta plaça. Es fixa un període màxim de 
dos anys per tal que la persona adjudicatària de la plaça, en el cas que no acrediti el coneixement lingüístic 
durant el procés selectiu, justifiqui d’acord amb el que assenyala la normativa d’acreditació lingüística el 
coneixement de la llengua catalana. 
 
Criteris de valoració (barem total 100 punts) 

 
1. Estar acreditat/da per participar en els concursos d’accés als cossos docents universitaris, tal com estableix 

l'article 48.3 de la LOMLOU: 5 punts 
2. Experiència docent: 20 punts 
3. Les activitats de recerca: 25 punts 
4. L’experiència professional: 10 punts 
5. L’adequació del candidat al perfil docent de la plaça: 15 punts 
6. Els cursos de formació: 5 punts 
7. Títols acadèmics que no siguin els exigits per participar en la convocatòria i que estiguin relacionats amb la 

funció docent i la materia a impartir: 5 punts 
8. Les publicacions: 10 punts 
9. Domini d’un idioma estranger, preferentment l’anglès, d’acord amb el Document de Política de Personal 

Acadèmic de la UdL: 5 punts 
 
Comissió de selecció  

 
 
 
 

Titulars Cognoms, Nom Universitat Cos Àrea de coneixement 

President Garcia Marin, Juan Francisco U. de León  CU Sanitat Animal 

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

Vocal  Calvo Torras, María de los Ángeles 
  

U. Autónoma de 
Barcelona 

CU Sanitat Animal 

Vocal  Luján Lerma, Lluís U. de Zaragoza TU Sanitat Animal 

Vocal  Arnal Atarés, María Carmen 
Germana 

U. de Zaragoza TU Sanitat Animal 

Suplents Cognoms, Nom Universitat Cos Àrea de coneixement 

President Pumarola Batlle, Martí U. Autónoma de 
Barcelona 

CU Medicina i Cirurgia 

Animal 

Secretari Gosálvez Lara, Luís Fernando U. de Lleida CU Producció Animal 

Vocal  Cubero Pablo, Maria José U. de Murcia CU Sanitat Animal 

Vocal  Ruiz de Gopegui Fernández, Rafael U. Autònoma de 
Barcelona 

TU Medicina i Cirurgia 

Animal 

Vocal  Ortuño Romero, Ana Maria U. Autónoma de 
Barcelona 

Agregat Sanitat Animal 
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