Convocatòria de concursos de
selecció de la categoria de
professorat agregat
Acord CG/2019/01/14, de 25 de febrer de 2019, del
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convocatòria de concursos de selecció de la
categoria de professorat agregat
Vicerectorat de Política de Personal Docent i Investigador

 Document amb l'informe favorable de la Comissió de Personal i
Acció Social de 05/02/2019

CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT
AGREGAT
Exposició de motius
Els Acords de Consell de Govern 63/2016 i 159/2016 van aprovar l’Oferta Pública
d’Ocupació del Personal Docent i Investigador per a l’any 2016, de la qual resta per
executar una de les places de Professorat Agregat reservada per a la contractació
com a personal laboral fix de personal investigador i que hagi obtingut el certificat I3.
D’acord amb les previsions establertes en l’Acord del Consell de Govern 2018/05/16,
correspon la convocatòria d’aquesta plaça en el departament de Màquines i Motors
Tèrmics que s’ha d’executar d’acord amb el Reglament de selecció aprovat per
l’Acord de Consell de Govern 60/2015.
D’altra banda, els Acords de Consell de Govern 2018/05/18 i 2018/07/22 van aprovar
l’Oferta Pública d’Ocupació del Personal Docent i Investigador per a l’any 2018, de la
qual resten per executar tretze places de Professorat Agregat, 8 de les quals
reservades per a la contractació com a personal laboral fix de personal
investigador i que hagin obtingut el certificat I3.
El Acord de Consell de Govern 2018/09/16 va determinar la distribució de professorat
Lector, tot establint que si bé la figura del professorat Lector és la via de captació
preferent a la UPC, de forma excepcional, la convocatòria d’alguna d’aquestes
places es podria realitzar en alguna altra figura.
Atenent a la situació del departament de Matemàtiques, atenent a criteris
de disponibilitat pressupostària, amb criteris organitzatius i d’acord amb
necessitats acadèmiques específiques, s’ha considerat adient convocar la plaça
distribuïda en l’Acord de Consell de Govern 2018/09/16 en la figura de Professorat
Agregat. En no estar compresa aquesta plaça en les previsions de l’Acord de
Consell de Govern 2018/05/16, la seva convocatòria es realitza d’acord amb el
Reglament de selecció aprovat per l’Acord de Consell de Govern 66/2009.
Per tot l’exposat, i en exercici de les competències establertes en l’article 207 del
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i amb l’informe de la Comissió de
Personal i Acció Social, el Consell de Govern formula el següent:
ACORD
Convocar els 2 concursos de selecció de Professorat Agregat següents:
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DADES GENERAL DE LES PLACES
Denominació
PDI Laboral Permanent
Categoria
PROFESSORAT AGREGAT
Dedicació
Temps Complet
Tasques professorat Agregat
Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d’equips docents. Impartició
de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport. Totes són
tasques associades a assignatures que imparteix la unitat d’adscripció a les unitats de
vinculació. Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes de la unitat
d’adscripció. Direcció de tesis doctorals. Direcció i coordinació universitària. Relacions
externes.

DADES ESPECÍFIQUES DE LES PLACES
1 plaça de Professorat Agregat
Referència del concurs: AG-241/724
Codi de lloc: 71006980
Unitat d’adscripció: 724 Dept. Màquines i Motors Tèrmics
Àmbit de coneixement: Enginyeria industrial
Àrea de coneixement: Màquines i Motors Tèrmics
Unitat de vinculació: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i
elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades a assignatures de grau i Màster universitari que
imparteix la unitat d’adscripció -unitat de termotècnia- al centre de vinculació,
relacionades amb transferència de calor i massa, i dinàmica de fluids.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a
Transferència de Calor.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
Requisit específic de participació: Disposar del certificat I3 (investigadors
Ramón i Cajal).
El concurs es desenvoluparà d’acord amb el Reglament per a la selecció, provisió i
contractació de professorat Agregat aprovat per Acord del Consell de Govern
60/2015, de 23 de març, i l’Acord 114/2015, de 11 de juny del Consell de Govern pel
qual s’aprova l’esmena d’error al Reglament.
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1 plaça de Professorat Agregat
Referència del concurs: AG-242/749
Codi de lloc: 71018919
Unitat d’adscripció: 749 Dept. Matemàtiques
Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeries Biotecnològiques
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Unitat de vinculació: Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC) / Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i
elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades a assignatures que imparteix la unitat d’adscripció de
grau i Màster universitari en els centres docents de vinculació.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a
Sistemes Dinàmics.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
El concurs es desenvoluparà d’acord amb el Procediment d’accés a cossos i categories de
personal docent i investigador permanent aprovat per Acord del Consell de Govern 66/2009,
de 30 de març.
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