
Publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica dels documents: 

1. Publicació al DOGC 8047 de 22.1.20 de la Resolució de 15 de Gener de 2020, de la Universitat de
Lleida, per la qual es convoca procés selectiu per a la contractació de personal docent i investigador, en 
el marc del Pla Serra Húnter

2. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS SELECTIU DEL PLA SERRA HÚNTER



CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE LLEIDA

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2020, per la qual es convoca procés selectiu per a la contractació de
personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

D'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC); la disposició addicional
dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l'impost sobre les estades en establiments turístics; la Llei 3/2016, de 15 de desembre, per la qual es prorroga
amb efectes d'1 de gener de 2016, el Pla Serra Húnter, modificada per l'article 233 de la Llei 5/2017, del 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats (LOU); els Estatuts de la Universitat de Lleida; l'Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya, de 16 de maig de 2017, pel qual s'aprova el Pla Serra Húnter per al període 2016-2020 i es
concreten les seves característiques; el conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Empresa i Coneixement i les universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla
Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020; l'Addenda al citat conveni, signada el
14 de gener de 2019; i l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 7 de juny de 2019, de
modificació de l'acord de 28 de febrer de 2019, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra
Húnter a les universitats públiques durant l'any 2019 i d'actualització de les contractacions de l'any 2018.

Atès que les contractacions incloses en aquesta convocatòria no afecten al compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària de les universitats i altres límits fixats a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que compleix amb el que disposa l'article 19 de la Llei
6/2018, de 3 de Juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, prorrogats per al 2020. Atès que
aquestes contractacions compleixen allò establert a la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 4/2017, de
28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats, mentre no entrin en vigor
els del 2020.

Aprovada per l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de Lleida, d'11 de desembre de 2020, la proposta
de contractes de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, i prevista la publicació, a la
seu electrònica de la Universitat de Lleida, de les bases que hauran de regir la convocatòria d'accés als
contractes esmentats.

 

RESOLC:

 

Primer. Convocar el procés selectiu per a la contractació de professorat, en el marc del Pla Serra Húnter, que
figura a l'annex d'aquesta convocatòria, i que es regirà per les bases que figuren al tauler d'anuncis de la seu
electrònica de la Universitat de Lleida : https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php

 

Segon. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Tercer. Nomenar els membres de les Comissions de Selecció que consten en l'annex d'aquesta convocatòria.

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos a comptar
des del dia següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei
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29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la
possibilitat d'interposar potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el rector,
en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb 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.

 

Lleida, 15 de gener de 2020

 

Jaume Puy Llorens

Rector

 

 

ANNEX

 

Codi: UdL-LE-8042

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Biologia Cel·lular

Departament: Medicina Experimental

Centre: Facultat de Medicina

 

Comissió de selecció titular:

President: Hans G. Drexler, TU Braunschweig and at DSMZ

Secretari: Jordi Calderó Pardo, Universitat de Lleida

Vocal: Harm Kampinga, University of Groningen

Vocal: Vania Braga, Imperial College London

Vocal: Jordi Alberch Vié, Universitat de Barcelona

 

Comissió de selecció suplent:

Secretari: Jacint Boix Torras, Universitat de Lleida

Vocal: David G. Robinson, University of Heidelberg

Vocal: Federica Sotgia, University of Salford

Vocal: Jerònia Lladó Vic, Universitat de les Illes Balears

Vocal: Manuel Santafé Martínez, Universitat Rovira i Virgili

 

 

Codi: UdL-LE-8043

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Anatomia i Anatomia Patològica Comparades

Departament: Ciència Animal
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Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

 

Comissió de selecció titular:

President: Adalberto Merighi, Università degli studi di Torino

Secretari: Gustavo Adolfo Ramírez Rivero, Universitat de Lleida

Vocal: Monika Hilbe, University of Zurich

Vocal: Simon Priestnall, University of London

Vocal: Luigi Fabrizio Rodella, Università degli studi di Brescia

 

Comissió de selecció suplent:

Secretari: Lorenzo José Fraile Sauce, Universitat de Lleida

Vocal: Mª. Dolores Fondevila Palau, Universitat Autònoma de Barcelona

Vocal: Fred Sinowatz, Universität München

Vocal: Ernst R. Tamm, University of Regensburg

Vocal: Paul O'Higgins, University of York

 

 

Codi: UdL-LE-8044

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial

Centre: Escola Politècnica Superior (Campus d'Igualada)

 

Comissió de selecció titular:

President: Vicenç Torra Reventós, National University of Ireland Maynooth

Secretari: Francesc Giné de Solà, Universitat de Lleida

Vocal: Lieven Eeckhout, Ghent University

Vocal: Han-Joachim Wunderlich, University of Stuttgart

Vocal: Ana Cortés Fité, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Comissió de selecció suplent:

Secretària: Concepción Roig Mateu, Universitat de Lleida

Vocal: Fernando Silva, Universidade do Porto

Vocal: Jordi Castellà Roca, Universitat Rovira i Virgili

Vocal: Dimitris Gizopoulos, University of Athens

Vocal: Anne C. Elster, Norwegian University of Science and Technology
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Codi: UdL-LE-8045

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Didàctica de la Matemàtica

Departament: Matemàtica

Centre: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

 

Comissió de selecció titular:

President: Salvador Llinares Ciscar, Universitat d'Alacant

Secretària: M. Asunción Estrada Roca, Universitat de Lleida

Vocal: Markku Hannula, University of Helsinki

Vocal: Paola Valero, Stockholm University

Vocal: Josep Maria Fortuny Aymemí, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Comissió de selecció suplent:

Secretari: Carlos Comas Rodríguez, Universitat de Lleida

Vocal: Joaquin Giménez Rodríguez, Universitat de Barcelona

Vocal: Zsolt Lavicza, Johannes Kepler University Linz

Vocal: Paola Iannone, Loghborough University

Vocal: Antonio Estepa Castro, Universidad de Jaén

 

 

Codi: UdL-LE-8046

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Filologia Anglesa

Departament: Anglès i Lingüística

Centre: Facultat de Lletres

 

Comissió de selecció titular:

President: Andreas Jucker, University of Zurich

Secretari: M. Àngels Llanes Baró, Universitat de Lleida

Vocal: Alexandre Duchêne, University of Friburg

Vocal: Bas Aarts, University College of London

Vocal: Sara Martín Alegre, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Comissió de selecció suplent:

Secretària: Núria Casado Gual, Universitat de Lleida
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Vocal: David Britain, Universität Bern

Vocal: Richard Andrews, University of Edinburg

Vocal: Bil Phillips, Universitat de Barcelona

Vocal: Florian Coulmas, Universität Duisburg-Essen

 

 

Codi: UdL-LE-8047

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Màquines i Motors Tèrmics

Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial

Centre: Escola Politècnica Superior

 

Comissió de selecció titular:

President: George Tsatsaronis, Technische Universität Berlin

Secretària: Luisa F. Cabeza Fabra, Universitat de Lleida

Vocal: Sergio Mario Camporeale, Politecnico di Bari

Vocal: Costante Invernizzi, Brescia University

Vocal: Gennady Ziskind, Ben-Gurion University of the Negev

 

Comissió de selecció suplent:

Secretari: Marco Medrano Martorell, Universitat de Lleida

Vocal: Javier López Sánchez, Universitat Politècnica de València

Vocal: Inmaculada Concepción Arauzo Pelet, Universidad de Zaragoza

Vocal: Dieter Thomas Boer, Universitat Rovira i Virgili

Vocal: Michel Pieter J. De Paepe, Ghent University

 

 

Codi: UdL-LE-8048

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Departament: Dret Públic

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Comissió de selecció titular:

President: Tullio Scovazzi, Università degli Studi di Milano Bicocca

Secretari: César Cierco Seira, Universitat de Lleida

Vocal: Cecilia Marcela Bailliet, University of Oslo
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Vocal: Olympia Bekou, University of Nothingham

Vocal: Consuelo Ramón Chornet, Universitat de València

 

Comissió de selecció suplent:

Secretària: Carolina Villacampa Estiarte, Universitat de Lleida

Vocal: Romualdo Bermejo García, Université de Fribourg

Vocal: Carlos Fernández Liesa, Universidad Carlos III de Madrid

Vocal: Eric De Brabandere, Universiteit Leiden

Vocal: Nikolas Rajkovic, Tilburg University

 

 

Codi: UdL-LE-8049

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Estadística i Investigació Operativa

Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques

Centre: Facultat de Medicina

 

Comissió de selecció titular:

President: Laurence Wolsey, Université catholique de Louvain

Secretari: Ignacio Romagosa Clariana, Universitat de Lleida

Vocal: Carlos Ascaso Terrén, Universitat de Barcelona

Vocal: Olaf Wolkenhauer, Universität Rostock

Vocal: Eva Balsa-Canto, Consejo Superior Investigaciones Científicas

 

Comissió de selecció suplent:

Secretari: Luis Miguel Plà Aragonès, Universitat de Lleida

Vocal: Francisco Montes Suay, Universitat de València

Vocal: Juergen Branke, University of Warwick

Vocal: Jun Liu, Ulster University

Vocal: Paolo Toth, Università di Bologna

 

(20.015.087)
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 
1. Normes generals 
 

1.1 Aquest concurs és la segona part del procés de captació i selecció de personal docent i investigador 
contractat dins del Pla Serra Húnter, segons l’acord del Govern de la Generalitat, de 16 de maig de 2017 i 
el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament Empresa i 
Coneixement, i les Universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter, en 
el període 2016-2020, i concreció de les places dels anys 2016 i 2017. 

1.2 Aquest concurs es regirà en tots els aspectes pel que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril; Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats 
de Catalunya,  pels Estatuts de la Universitat de Lleida i per la resta de legislació que els sigui aplicable. 
 
1.3. Els contractes seran en règim laboral. 
 
1.4. La relació de contractes és la que figurarà a l’annex de la resolució de convocatòria. 
 
 
2. Requisits dels candidats 
 

Per poder ser admeses al concurs, les persones que s'hi presenten hauran de complir, a la data de la 
finalització de presentació de solꞏlicituds, els requisits següents: 
 
2.1. De 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) Tenir l’edat mínima establerta a la legislació 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) No incórrer en cap motiu d’incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

 
2.2. De caràcter específic 
 

a) Estar en possessió del títol de doctor. 
En els cas que el títol no hagi estat expedit per una universitat espanyola o reconegut en el país, 
per a la signatura del contracte serà necessari que hagi estat homologat amb els de caràcter 
oficial a Espanya. 
 

b) Disposar de l’Informe favorable per accedir a la categoria de professorat lector, establert a l’article 
49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC) emès per l’òrgan 
competent d’avaluació externa als efectes de l’avaluació positiva establerta per l’article 50 de la 
LOU. 
 

2.3. A l’empara de la possibilitat prevista en la Normativa sobre l’acreditació lingüística en els processos de 
selecció i d’accés del personal docent i investigador de la Universitat de Lleida i del Decret 128/2010, de 
14 de desembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del 
sistema universitari de Catalunya, s’eximeix als aspirants d’aquestes places, quan així ho manifestin a 



 
 
 

l’imprès de solꞏlicitud, d’acreditar el coneixement de la llengua catalana i/o castellana, per a participar en el 
procés selectiu i es fixa un període màxim de dos anys des de la signatura del contracte, per a que els 
adjudicataris de les places, acreditin el coneixement lingüístic requerit, en cas de no haver-ho fet abans 
d’acord amb el que assenyala la normativa vigent:   

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5511/995497.pdf 

 
3. Solꞏlicituds  
 
3.1. Les solꞏlicituds per prendre part en aquesta convocatòria s’hauran d’adreçar al rector de la Universitat 
de Lleida i es formalitzaran en el model normalitzat de la convocatòria, que es podrà descarregar a 
l’adreça electrònica: http://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats/ 
Les solꞏlicituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat de Lleida (plaça de Víctor 
Siurana, 1, 25003 Lleida), als Registres Auxiliars de la Universitat, o bé es podran tramitar en qualsevol 
dels registres que permeti la legislació vigent, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

3.1.1. Si s’opta per tramitar la solꞏlicitud en suport electrònic, al Registre electrònic de la UdL, adreça: 
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, s’emprarà l’opció “instància genèrica” on s’haurà 
d’adjuntar el model normalitzat de solꞏlicitud indicat a l’inici d’aquesta base. Aquesta solꞏlicitud haurà de 
contenir adjunts, els arxius pdf indicats en la base 3.2 (fins a la capacitat màxima de 8 MB). 

3.1.2. Quan s’opti per presentar la solꞏlicitud en suport paper, en qualsevol dels registres permesos per la 
legislació vigent, caldrà enviar la documentació que s’indica a la base 3.2, que haurà d’anar inclosa en el 
model normalitzat de solꞏlicitud indicat a l’inici d’aquesta base. Aquest document pdf, que contindrà els 
arxius pdf fins a la capacitat màxima de 8 MB, s’haurà d’enviar per mitjà de correu electrònic, adreçat a: 
personal.pdi.concursos@udl.cat, i enviat des de la mateixa adreça electrònica indicada per la persona 
candidata a l’imprès de solꞏlicitud. Caldrà indicar a l’assumpte del correu: nom i cognoms de la persona 
participant i el codi de la plaça a la qual s’opta. 
 
3.2. Documentació a presentar en format pdf.  
 

a. Còpia del DNI o Passaport 

b. Títol de doctor o doctora, o el resguard d’haver-lo solꞏlicitat. 

c. Informe favorable de de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per 
accedir a la categoria de professorat lector o bé l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación per accedir a la categoria de profesor ayudante doctor. 

d. Currículum vitae complet, en format lliure. En aplicació de l’Acord de la Junta del CIC del 30 de 
gener de 2014, sobre els criteris d’aplicació del requisit de desvinculació de les futures 
convocatòries de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector, 
modificat per Acord de la Junta del CIC d’1 d’octubre de 2015, en les places de professorat 
lector, es consideraran com a mèrit preferent les estades predoctorals i postdoctorals en 
universitats o centres de recerca de reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents de la 
Universitat de Lleida 

e. Un document on s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més  valuoses de la persona 
solꞏlicitant (articles, llibres, patents...), d’acord amb el model que es troba a la pàgina: 

http://serrahunter.gencat.cat/ca/informacio_per_als_candidats/documentacio_requerida/segona-
fase/ 

f. Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina), d’acord amb el model que es troba 
a la pàgina:  

http://serrahunter.gencat.cat/ca/informacio_per_als_candidats/documentacio_requerida/segona-
fase/ 

g. Una declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit del 
contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les sis pàgines, d’acord amb el 
model que es troba a la pàgina:  

http://serrahunter.gencat.cat/ca/informacio_per_als_candidats/documentacio_requerida/segona-
fase/ 
 

  



 
 
 

4. Admissió dels aspirants  
 
4.1. El desè dia hàbil després de finalitzar el termini de presentació de solꞏlicituds, es farà pública la relació 
provisional d’admesos i exclosos amb indicació dels motius d’exclusió i s’indicarà la data de publicació de 
la relació definitiva. La relació provisional es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Universitat de Lleida a l’adreça https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. Es podrà consultar el procés de 
selecció, consultant la web de la UdL: http://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats/ 
que contindrà els corresponents enllaços a la seu electrònica. 

4.2. Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la 
relació provisional d’admesos i exclosos, per presentar en els mateixos llocs que s’indica a la base 3.1 i 
3.2,  possibles reclamacions, per tal d’esmenar els defectes de la solꞏlicitud o per adjuntar la documentació 
requerida per la convocatòria. 

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins del termini assenyalat els defectes que, en cada cas, 
han motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la petició i per tant, la seva exclusió 
esdevindrà definitiva.  

4.3. D’acord amb el que disposa l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació de les resolucions indicades al 
tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php), es 
considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles 
reclamacions o recursos. 

4.4. L’Administració de la Universitat pot esmenar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els 
errors materials, de fet i aritmètics que es produeixin en el procediment. 
 
4.5. Finalitzat el termini de reclamacions, el rector dictarà una resolució aprovant la relació definitiva 
d’admesos i exclosos, que es publicarà en la forma establerta a la base 4.3.  
 
 
5. Comissió de Selecció 
 

5.1 La Comissió de selecció per a cada contracte és la que s’indica a l’annex de la resolució de la 
convocatòria. 

5.2. Les normes de funcionament intern de la Comissió s'ajustaran al que disposa la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

5.3. Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a la Plaça de Víctor Siurana, 
núm. 1, 25003 Lleida. 

 
6. Procés de Selecció 
 

D’acord amb els Estatuts de la Universitat de Lleida, la valoració de la Comissió de Selecció es basa en el 
principi de mèrit acadèmic i l’adequació a les necessitats docents i de recerca de la Universitat.  
 
La Comissió de Selecció es constituirà en un termini màxim de tres mesos des de la publicació de la 
convocatòria. Si transcorregut aquest termini no s’hagués pogut constituir, es podrà solꞏlicitar al rector, de 
forma raonada, una pròrroga d’un mes. 

La data de constitució de la Comissió de Selecció es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de  
la Universitat, juntament amb els criteris en què la Comissió basarà la valoració de les persones 
candidates. 
 
6.1. Amb la publicació dels criteris de valoració, els membres de la Comissió de Selecció rebran tots el 
documents aportats pels candidats admesos.  
 
6.2 Fases del concurs: 
 
Primera fase: 
 
6.2.1.  En un termini màxim de 20 dies des de la data de constitució, els membres de la Comissió de 
Selecció faran arribar al secretari o a la secretària una valoració individual dels mèrits de cada candidat o 
candidata, atenent als criteris de valoració publicats, que tindran en compte l’activitat acadèmica d’alt 
nivell, emprats internacionalment, la seva trajectòria professional considerant, especialment, la significació 
i l’impacte de les publicacions  científiques i tècniques i els projectes de recerca competitius aconseguits; la 



 
 
 

qualitat i el reconeixement de la docència exercida; les activitats  de transferència de coneixement, els 
drets de propietat intelꞏlectual i patens registrades; la capacitat de lideratge; la mobilitat i projecció 
internacional i altres fites acadèmiques  i professionals destacades de la persona candidata. Així mateix 
indicaran, de forma ordenada, els candidats  que haurien de superar la primera fase. 
 
6.2.2 En funció de les propostes dels seus membres, la Comissió acordarà el nombre de persones que 
superen aquesta fase, tenint en compte el nombre de candidats i els seus mèrits acadèmics. En cas que la 
Comissió consideri que cap candidat té els mèrits adequats, es proposarà al rector la no provisió del 
concurs i que el contracte quedi vacant. 
 
6.2.3. Un cop finalitzada aquesta primera fase, es publicarà la corresponent relació de persones 
candidates que l’han superada i s’obrirà la segona fase del procés de selecció, d’accés al contracte.  
 
Segona fase: 
 
6.2.4 En el termini de deu dies de la publicació del resultats de la primera fase, la Comissió publicarà el 
calendari d’actuació de la segona fase amb una antelació mínima de 3 setmanes. En aquesta convocatòria 
es determinarà el lloc, el dia i l’hora per dur a terme la prova de selecció de cadascun dels candidats 
seleccionats. Abans de l’inici de la prova de selecció, la comissió podrà requerir als aspirants que aportin la 
documentació que certifiqui els mèrits esmentats en el seu currículum vitae, que preferiblement serà 
lliurada en format electrònic. 
 
6.2.5 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, per 
tant, seran excloses del procés de selecció. 
 
6.2.6 La prova de selecció serà pública. Les persones candidates efectuaran, durant un màxim d’una hora i 
mitja, una breu presentació personal seguida d’un seminari sobre el tema que considerin adient. A 
continuació la comissió formularà les qüestions que consideri oportunes a les persones candidates, tant 
sobre el mèrits aportats en el seu currículum  vitae com sobre el seminari impartit, o sobre qualsevol altres 
aspecte relacionat amb el contracte ofert i l’activitat prevista que desenvoluparà. Ateses les 
característiques del Pla Serra Húnter, aquesta prova podrà realitzar-se en llengua anglesa. 
 
6.2.7. La Universitat de Lleida podrà aprofitar la presència dels candidats procedents de fora de la 
Universitat que participin en la segona fase del concurs, per a impartir una conferència o seminari del seu 
àmbit de coneixement, remunerada segons els barems establerts per la Universitat. 
 
7. Proposta de provisió 
 
7.1 Una vegada finalitzada la prova de selecció, la comissió elaborarà una proposta prioritzada de 
candidats que l’hagin superada i formularà una proposta de contractació del candidats situat en primer lloc.  
 
Aquesta proposta es farà pública al tauler d’anuncis de la seu electrònica de  la Universitat. 
 
De no existir cap concursant que hagi estat considerat apte, el concurs es declararà vacant. 

7.2 Les persones candidates podran presentar alꞏlegacions a la proposta de la Comissió, davant del rector, 
en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de publicació de la proposta. La Comissió de 
Reclamacions haurà de resoldre abans de la resolució del concurs, d’acord amb l’article 8.9 de la 
Normativa per a la selecció i contractació de places de Professorat Lector o de Professorat Contractat 
Doctor, a la Universitat de Lleida. 
 
8. Resolució del concurs  
 
La Comissió de Selecció elevarà la proposta a què es refereix la base anterior al rector, qui dictarà la 
corresponent resolució d’adjudicació al candidat escaient, el qual haurà de formalitzar el corresponent 
contracte d’acord amb allò previst en la base novena. 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar 
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos 
a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest acte, de conformitat amb el que disposa l’article 
8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el 
rector, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest acte, de 
conformitat amb 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. 



 
 
 

 
9. Formalització del contracte. 
 
9.1 Per tal de formalitzar el corresponent contracte, en el termini màxim de 8 dies a comptar des de la data 
de publicació al DOGC de la resolució d’adjudicació dels contractes, la persona a qui s’adjudiqui plaça 
convocada haurà de presentar a la Secció de PDI del Servei de Personal de la Universitat la documentació 
següent:   

a) Certificat mèdic oficial que acrediti el que estableix l'apartat c) de la base 2.1 

b) Declaració jurada que justifiqui el requisit especificat en l'apartat d) de la base 2.1 

c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent o 
exercir, en el moment de la signatura del contracte, l'opció que preveu l'article 10 de Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

d) Documents originals dels requisits específics previstos a la base 2.2 d’aquesta convocatòria. 

e) Acreditació del coneixement de la llengua catalana, o bé, el compromís d’acreditar-ho en un 
període màxim de 2 anys d’acord amb el punt 2.3 de les bases d’aquesta convocatòria.  

Els mitjans d’acreditació son els establerts a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 
5511, del 23), per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català.  

Les persones que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció i d'accés de 
professorat per accedir a una universitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix 
nivell o superior, mitjançant la presentació de la certificació que així ho acrediti. 

  
9.2 Si els aspirants no presenten la documentació necessària dins el termini a què fa referència la base 
9.1, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'òrgan convocant, o si no 
compleixen qualsevol dels requisits necessaris per la seva contractació, es revocarà l’adjudicació 
realitzada, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. En aquests 
supòsits es resoldrà novament l’adjudicació del contracte en favor del candidat o la candidata que pertoqui 
segons la relació ordenada de la proposta efectuada per la Comissió de Selecció. 
 

9.3 En els contractes es fixaran les condicions de treball en els termes previstos en aquesta convocatòria i 
per la legislació pertinent, així com  les següents clàusules addicionals, que haurà de complir el professorat 
contractat en el si del Pla Serra Húnter. 

 La persona contractada serà avaluada específicament d’acord amb els seus mèrits acadèmics, en 
els termes que estableixi el Pla Jaume Serra Húnter. 

 La persona contractada haurà de mantenir actualitzat, amb caràcter anual, un resum, d’un màxim 
de dues pàgines, dels aspectes més rellevants del seu currículum vitae, que autoritzarà que sigui 
publicat al web del Pla Serra Húnter.  

 La persona contractada haurà de signar tota la seva producció acadèmica i científica com a 
“Professor Serra Húnter”, “Serra Húnter Fellow” o “Profesor Serra Húnter” 

 
9.4 Excepcionalment l’inici del contracte es podrà ajornar fins un màxim de 6 mesos des de la publicació al 
DOGC de la resolució d’adjudicació dels contractes. 
 
10. Dades de caràcter personal. 
 
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa 
que: 
- 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; solꞏlicitar-ne la rectificació, supressió o 
portabilitat; oposar-se al tractament i solꞏlicitar-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. 
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