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CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE LA CATEGORIA DE PROFESSORAT
AGREGAT
Antecedents i fonaments de dret
D’Acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació de Personal Docent i Investigador de la UPC
per al 2019, aprovada per l’Acord de Consell de Govern 2019/03/33.
La resolució 1175/2019, de 9 de juliol, per la qual es dona publicitat de l’oferta Pública
d’Ocupació de personal docent i investigador amb caràcter permanent de la Universitat
Politècnica de Catalunya per a l’any 2019 (DOGC data 22 de juliol de 2019).
Atès l’Acord CG/2019/07/44 d’11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel qual
s’aprova la distribució de places de captació de professorat 2020, l’Acord
CG/2020/02/35, de l’1 d’abril del Consell de Govern, pel qual s’aprova la distribució de
les places de captació de professorat 2020, en aplicació del criteri 3 de l’Acord
CG/2019/07/44.
D’acord amb la petició excepcional i motivada del departament d’Enginyeria Mecànica,
demanant que la plaça de captació sigui a la categoria de professorat Agregat
Valorades les raons expressades, atenent a criteris de disponibilitat pressupostària,
criteris organitzatius, de necessitats acadèmiques específics i d’equilibri de plantilles i
en compliment del punt quart de l’Acord CG/2019/07/44, la plaça captació de lector
passa a ser de captació de professorat agregat amb perfil genèric.
En exercici de les competències establertes en l’article 207 del Estatuts de la Universitat
Politècnica de Catalunya i amb l’informe favorable de la Comissió de Personal i Acció
Social, el Consell de Govern formula el següent
ACORD
Convocar 1 plaça a concurs de la categoria de professorat agregat, que a continuació
es detalla:
DADES GENERALS DE LES PLACES
Denominació: PDI Laboral Permanent
Categoria: PROFESSORAT AGREGAT
Dedicació: Temps Complet.
Tasques de Professorat Agregat:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de
suport. Totes són tasques associades a assignatures que imparteix la unitat 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.
El concurs es desenvoluparà d’acord amb el Procediment d’accés a cossos i categories
de personal docent i investigador permanent (Acord 66/2009 del Consell de Govern)
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DADES ESPECÍFICQUES DE LA PLAÇA
Categoria: 1 plaça de professorat Agregat
Codi del lloc: 71022458
Oferta pública d’ocupació: 2019
Referència del concurs: AG-264/712
Unitat d’adscripció: 712 -Departament d’Enginyeria Mecànica
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Unitat de vinculació: a determinar
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració
de material de suport.
Totes són tasques associades a les assignatures d’enginyeria mecànica.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a algunes
de les àrees de recerca del Departament d’Enginyeria Mecànica.
Direcció de tesis doctorals.
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