
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, DE 11/02/2021, DE 
CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 
PERSONAL INVESTIGADOR PER A LA REALITZACIÓ DE TASQUES D’INVESTIGACIÓ, A 
CÀRREC DE PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA I CONTRACTES O CONVENIS 
(REFERÈNCIA INV18 2021)

RESOLC: 
1-  Convocar procés selectiu per a contractar amb caràcter temporal, per obra i servei, d'un personal 
investigador per a la realització de tasques d’investigació,  a càrrec de projectes de recerca i transferència i 
contractes o convenis (referència INV18_2021)
2- Aprovar les bases que regulen aquest procés, que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades 
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del/la rector/a de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord 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; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els 
articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El vicerector de Personal,
Per resolució de delegació de signatura del rector de data 8 de gener de 2018

Atesa la necessitat de contractar amb caràcter temporal Personal Investigador per a la realització de tasques 
d’investigació, a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis.

Vist que el que estableixen els articles 48 i 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,  d’Universitats, 
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que permeten a les universitats contractar personal laboral 
per obra i servei a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis i el estableix el conveni 
de Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes.

En aplicació de la normativa de contractació per obra i servei a càrrec de projectes de recerca i transferència i 
contractes o convenis aprovada per Consell de Govern de la Universitat de Girona en data 25 de novembre de 
2010.
Aquesta convocatòria està finançada per l' Agencia Estatal de Investigación

Consegüentment, de conformitat amb les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels 
Estatuts de la Universitat de Girona (aprovats per ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la 
modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre, publicats al 
DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011); i en virtut de REIAL DECRET 1065/2017, de 22 de desembre, pel 
qual es nomena rector de la Universitat de Girona al senyor Joaquim Salvi Mas (publicat al BOE núm. 316, de 29 
de desembre de 2017).



Texto19:ANNEX 1
Bases de la convocatòria (REF: INV18_2021)

1. Característiques del lloc de treball

- Categoria Laboral: INVESTIGADOR ORDINARI (conveni PDI)
- Número de places: 1
- Dedicació: Temps Complet
- Durada del contracte: fins a la finalització de l'obra i servei (aproximadament 28/02/2022)
- Data prevista inici contracte: 01/05/2021
- Tipus de contracte: Contracte per obra i servei per a la realització d'un projecte de recerca
- Retribució íntegra mensual:  2311.67€
- Departament/Institut: CIÈNCIES AMBIENTALS
- Grup de recerca: GR-PECAT
- Nom del projecte/conveni/contracte: Acciones de programación conjunta internacional 2017, contemplades en 
el "Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020". Títol: BiodivScen2017/Desarrollo de escenarios y modelos de 
invasiones biológicas a escala continental. Referència: PCI2018-092966. Data resolució de la concessió del 
Projecte 21 de maig de 2019
- Professor o investigador responsable: NURIA ROURA PASCUAL
- Organisme finançador: Agencia Estatal de Investigación

2. Funcions i/o tasques a desenvolupar

Desenvolupament d’un model espacialment explícit que examini la dispersió d’espècies exòtiques a nivell 
europeu en funció de diferents escenaris de gestió. Creació i realització d’una enquesta a nivell europeu per 
entendre el funcionament de la gestió d’espècies exòtiques a diferents escales espacials. Anàlisi dels resultats 
obtinguts pel model i l’enquesta mitjançant el programari R. Participació en reunions de treball i congressos, i 
elaboració d’articles científics i noticies de divulgació amb dedicació a l’ajut corresponent a les Acciones de 
programación conjunta internacional 2017, contemplades en el "Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos 
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020"; 
amb títol BiodivScen2017/ DESARROLLO DE ESCENARIOS Y MODELOS DE INVASIONES BIOLOGICAS A 
ESCALA CONTINENTAL; i referència PCI2018-092966; concedit per resolució de 21.05.2019. Finançat per l' 
Agencia Estatal de Investigación i el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU)

3. Requisits dels candidats

Podran prendre part en aquest procés selectiu totes les persones que disposin de la titulació mínima requerida, 
en aquest cas: 

- Títol de doctor o equivalent amb independència dels anys transcorreguts des de l'obtenció del títol

4. Comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada per:

President Titular NURIA ROURA PASCUAL PROFESSOR AGREGAT

Secretari Titular JOSEP MARIA BAS LAY PROFESSOR AGREGAT

Vocal Titular PERE PONS FERRAN PROFESSOR AGREGAT

President Suplent MARTA MUÑOZ FRIGOLA PROFESSOR TITULAR D'UNIVERSITAT

Secretari Suplent CRISANTO GOMEZ LOPEZ CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT

Vocal  Suplent MARGARIDA CASADEVALL MASO CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT



5. Criteris de selecció

La selecció es realitzarà per concurs de mèrits. La comissió de selecció avaluarà els mèrits dels aspirants amb una 
puntuació màxima de 100 punts, d’acord amb el barem següent:

1) Historial acadèmic, amb especial èmfasi als mèrits de recerca i adequació del perfil professional al projecte 
objecte de convocatòria:  80 (Es valorarà experiència en el camp de les invasions biològiques, gestió de bases de 
dades, programació de models ecològics, tecnologies SIG i elaboració d’enquestes. És requisit imprescindible tenir 
coneixements en R, així com disposar d’un bon nivell d’anglès (parlat i escrit) i un bon registre de publicacions.)
2) Presentació d’un projecte relacional amb l’àmbit objecte de la contractació:  0 
3) Entrevista personal:  0 
4) Altres mèrits que la Comissió pugui considerar:  20 

7. Lloc de presentació

Registre electrònic de la Universitat de Girona: https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic?formulari=PlacaRecerca  
Registre presencial de la Universitat de Girona: Consulteu els horaris de l’Oficina de Registre a 
l’enllaç:https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris .Alternativament per qualsevol dels canals que es 
determinen a l'apartat 4t de l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

8. Termini de presentació de sol·licituds

 15 dies a partir de l'endemà de la presentació de la convocatòriaAls efectes dels respectius concursos el mes 
d’agost serà inhàbil, excepte per a la presentació de les corresponents sol·licituds en el procediment

9. Les actes s’hauran de signar amb certificat electrònic i el contracte s’haurà de signar amb certificat electrònic

6. Documentació a presentar pels aspirants

1. Sol·licitud degudament complimentada i signada 
2. Currículum Vitae* en el qual hi constaran la o les titulacions acadèmiques que posseeix la persona interessada 
així com l’acreditació dels requisits que s’estableixen en l’apartat 3, de l’annex I (bases de la convocatòria
*En el supòsit que la persona sigui proposada per a ser contractada haurà d' acreditar fefaentment la veracitat dels 
requisits que declara complir. En el supòsit que no ho faci en el termini establert o que no els pugui acreditar serà 
proposada per a la contractació la persona que el segueixi en l'ordre de puntuació

El termini per acreditar la documentació serà de 3 dies a partir de la publicació de la proposta de contractació del 
procés selectiu. La persona proposada haurà d’aportar a Departament/Institut convocant de la plaça la 
documentació següent:
Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT
Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en l’apartat 3 de l’annex I de les presents bases
Dades bancàries amb indicació del codi IBAN
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