Acord per a l’Avaluació dels
contractes de professorat Lector
o Lectora, als efectes de la
continuïtat dels contractes
Acord CG/2019/05/33, de 8 d’octubre de 2019, del Consell
de Govern, pel qual s'aprova l’esmena a l’Acord per a
l’Avaluació dels contractes de professorat Lector o
Lectora, als afectes de la continuïtat dels contractes
Vicerectorat de Personal Docent i Investigador

 Document amb l'informe favorable de la Comissió de Personal i
Acció Social de 18 de setembre de 2019

REGLAMENT PER A L’AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT LECTOR
Antecedents i fonaments de dret
La figura, la categoria laboral, de professorat Lector ve establert a la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’Universitats de Catalunya (des d’ara, LUC) com a desenvolupament de la
figura prevista en la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats (des d’ara, LOU) de l’Ajudant
Doctor. Aquesta figura constitueix una de les modalitats de contractació laboral
específica de l’àmbit universitari establertes a la LOU.
La LUC defineix al professorat Lector com el professor Ajudant Doctor que és contractat
per la universitat amb l’objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca en l’inici
de la seva carrera acadèmica, amb caràcter temporal.
L’article 197 dels Estatuts de la UPC estableixen que la durada inicial del contracte del
professorat Lector no pot ser superior a dos anys i que una avaluació positiva és un
prerequisit per a la renovació dels contractes.
Per acord del Consell de Govern CG 122/2005, de 29 d’abril, es va ratificar l’avaluació
del PDI contractat temporal, als efectes de la continuïtat dels contractes que, pel
professorat Lector, té com a objectiu que les persones contractades assoleixin
l’acreditació requerida per a les figures permanents, essent un requisit per a la
participació en el Programa d’Estabilització aprovat per l’acord del Consell de Govern
CG/2018/05/16.
El marc temporal previst a la UPC: dos anys inicials, avaluació i prorroga per dos anys
addicionals, no és el model majoritari de la resta d’universitats públiques catalanes que
han optat per la contractació inicial de quatre anys.
D’altra banda, la participació del professorat Lector en determinades convocatòries de
Projectes requereixen un contracte superior als dos anys, essent aquesta participació
un element important per assolir els objectius del seu contracte.
Aquesta proposta d’avaluació del professorat Lector persegueix, per tant, articular un
model d’avaluació que, respectant les previsions dels Estatuts, i mantenint la seva
condició de requisit per al programa d’Estabilització, no penalitzi al professorat Lector
de la UPC en l’assoliment dels objectius perseguits amb la seva contractació.
Tanmateix, transcorreguts gairebé 20 anys des de l’aprovació de l’actual normativa,
també creiem que us bon moment per a la seva actualització atès que contempla
l’avaluació de figures ja extintes -col·laborador doctor- o figures que ja no s’utilitzen Ajudant.
Per tot l’exposat, en exercici de les competències establertes en l’article 197 del Estatuts
de la Universitat Politècnica de Catalunya i amb l’informe positiu de la Comissió de
Personal i Acció Social, el Consell de Govern formula el següent
ACORD:
Únic- Aprovar el Reglament per a l’avaluació del professorat Lector que s’adjunta com
a Annex
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Reglament per a l’avaluació del professorat Lector als efectes de
la prorroga del contracte.
Capítol 1- Normes generals
Article 1. Objectiu del contracte com a professorat Lector
L’objectiu del contracte com a professorat Lector és el desenvolupament de tasques
docents i de recerca en l’inici de la carrera acadèmic.
Article 2. Objectiu de l’avaluació
L’objectiu de l’avaluació és el seguiment del progrés realitzat per les persones
contractades com a professorat Lector, tant en l’activitat docent com en la de recerca,
a fi i efecte de determinar la continuïtat del seu contracte fins a la durada màxima fixada
legalment.
Article 3. Manca d’avaluació
La manca d’avaluació, per causa imputable a la persona contractada, comporta la no
renovació del contracte de professorat Lector.

Capítol 2- Avaluació ordinària
Article 4. Convocatòria
Dos cops a l’any, el vicerector o vicerectora competent en matèria de Personal Docent i
Investigador realitza la convocaria ordinària d’avaluació del professorat Lector que
estableix els terminis, els mitjans, el calendari previst i els altres aspectes necessaris
per a la desenvolupament de l’avaluació en els termes previstos en aquest reglament.
S’avaluaran els contractes que, en el moment de la convocatòria hagin assolit una
durada d’un any i tres mesos i restin pendents de renovació.
Article 5. Contingut de l’avaluació
L’avaluació del professorat Lector és integral i té en compte tant la vessant docent com
la vessant de recerca.
Article 6. Informes de les unitats
Pel que fa a la docència, les unitats d’adscripció i vinculació emetran un informe en
relació al seu pla de treball inicial.
Pel que fa a la recerca l’informe serà emès per la unitat d’adscripció
Els informes hauran d’indicar expressament si la valoració és favorable o desfavorable,
en aquest darrer cas, haurà de ser motivat.
Article 7. Resultat de l’avaluació
L’ avaluació serà positiva si s’ha assolit:
a. La valoració favorable per part de les unitats, tant en recerca com en docència
b. La valoració positiva per part dels estudiants amb l’assoliment d’una valoració
mitjana >= a 2,5 en la pregunta de les enquestes que reculli la valoració global
sobre l’actuació del professorat.
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c. S’ha acomplert l’encàrrec acadèmic rebut, d’acord amb l’establert per a la figura
de Lector.
Altrament, l’avaluació serà negativa.
Article 8. Conseqüències de l’avaluació ordinària
Sense perjudici del previst per l’avaluació extraordinària, si l’avaluació és positiva, el
contracte es prorrogarà fins a la durada màxima permesa. Si l’avaluació ha estat
negativa no es prorrogarà el contracte, que finalitzarà en la data prevista en el mateix.

Capítol 3- Avaluació extraordinària
Article 9- Sol·licitud d’avaluació extraordinària
El professorat Lector que encara no s’ha sotmès a l’avaluació ordinària – o està en
procés- podrà sol·licitar la seva avaluació extraordinària per a la renovació del seu
contracte si aquesta mesura li és necessària, per exemple, per permetre accedir a
Projectes de recerca que requereixen que la durada del contracte sigui superior al
previst per al contracte inicial a la UPC.
Article 10- Procediment d’avaluació extraordinària
10.1 La persona interessada ha d’adreçar un escrit raonat al director a directora de la
seva unitat d’adscripció sol·licitant la seva avaluació extraordinària per a la renovació
del seu contracte.
10.2 El director o la directora de la unitat d’adscripció traslladarà la sol·licitud al
vicerector o vicerectora competent en matèria de Personal Docent i Investigador,
adjuntant un informe valoratiu de la proposta emès per la unitat atenent a l’activitat ja
realitzada com a professorat Lector per la persona interessada i que, necessàriament,
haurà d’indicar si la valoració és favorable o desfavorable.
10.3 El vicerector o vicerectora competent en matèria de personal, atenent a les raons
exposades per la persona sol·licitant i l’informe de la unitat d’adscripció resol la sol·licitud
de forma positiva o negativa.
Article 11. Conseqüències de l’avaluació extraordinària
11.1 Si l’avaluació extraordinària ha estat positiva, el contracte es prorrogarà per la
durada màxima permesa..
11.2 Si l’avaluació extraordinària ha estat negativa, el contracte es manté en els
mateixos termes inicials i la seva pròrroga estarà subjecte a la superació de l’avaluació
ordinària.
Disposició addicional
La convocatòria d’avaluació ordinària prevista en l’article 4 d’aquesta normativa podrà,
previ acord amb els representants legals dels treballadors, contemplar l’avaluació, en
els mateixos termes, d’altres figures de Personal Docent i Investigador contractat
temporalment al qual s’hagi donat accés al Programa d’Estabilització.
Disposició transitòria
Les avaluacions positives assolides fins al moment d’entrada en vigor d’aquesta
normativa mantindran la seva vigència, tant als efectes de pròrroga de contracte si
aquest no s’ha renovat encara, com als efectes de requisit del Programa d’Estabilització
aprovat per l’Acord de Consell de Govern CG/2018/05/2016.
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Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Acord resten derogades totes les normes d’igual o
menor rang normatiu sobre la matèria i, en concret, l’Acord de Consell de Govern
CG/122/2005, de 29 d’abril, pel qual es ratifica l’avaluació del PDI contractat temporal,
als efectes de continuïtat del contracte.
Disposició final primera
L’avaluació prevista en aquesta normativa, amb l’objectiu d’avaluar el desenvolupament
del professorat Lector als efectes de decidir la pròrroga del seu contracte, es realitza
sense perjudici de les previsions del règim disciplinari establert al vigent Conveni
Col·lectiu.
Disposició final segona
Aquest acord entra en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.
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