Convocatòria 2017 del procés d’avaluació del règim de dedicació del
professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Acord núm.2017/05/36 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria
2017 del procés d’avaluació del règim de dedicació del professorat de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

•

Document pendent aprovació, si escau, pel Ple de Consell Social

•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Personal
i Acció Social del 10/10/2017.

Vicerectorat de Personal Docent i Investigació
Barcelona, 24 d’octubre de 2017

Convocatòria 2017 del procés d’avaluació del règim de dedicació del professorat de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Antecedents i fonaments de dret
La dedicació del personal docent i investigador a les activitats acadèmiques es regeix per la
legislació estatal i autonòmica. En concret, es regeix per la Llei orgànica de modificació de la
Llei orgànica d’universitats (LOMLOU), per la mateixa Llei d’Universitats (LOU), per la Llei
d’Universitats de Catalunya (LUC) i pel RD 898/1985, sobre el règim jurídic del professorat
universitari. A més, els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya també regulen la
dedicació del personal docent i investigador.
El Règim de dedicació del professorat de la UPC va ser aprovat per acord núm. 115/2008, del
Consell de Govern de 24 de juliol. Aquest règim de dedicació va ser modificat per acord núm.
86/2012, del Consell de Govern de 12 de juny de 2012. Les conseqüències del procés
d’avaluació queden establertes en aquesta mateixa normativa i en l’ acord 4/2011 del Consell
de Govern de 9/02/2011 “Adequació de l’encàrrec docent i mesures de contenció
pressupostària”.
D’acord amb les consideracions anteriors, el Consell de Govern reunit en data 24 d’octubre de
2017,

ACORDA

Primer. Aprovar la convocatòria 2017 del procés d’avaluació del règim de dedicació del
professorat de la UPC.
Segon. Les bases que han de regir aquest procés d’avaluació són les que estableix la normativa
d’avaluació del règim de dedicació vigent.
Tercer. Fer difusió d’aquesta convocatòria 2017 a tot el professorat objecte de l’avaluació.
Quart. Publicar la convocatòria a la pàgina web de la UPC (https://espaipersonal.upc.edu) i a
l’aplicació que gestiona aquest procés d’avaluació (http://www.upc.edu/regimdedicacio).
Cinqué. Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, independentment de la seva
immediata executivitat, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu
davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, segons el que
estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que
considereu procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de
reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació,
davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Calendari

Acció

Data

Aprovació convocatòria 2017

Octubre 2017

Actuacions vàries prèvies a l’obertura de l’aplicació

Octubre-Desembre de 2017

Obertura de l’aplicació i inici termini tràmit d'audiència (via gestor incidències
De l’11 al 25 de gener de 2018
de la pròpia aplicació).
Resolució incidències del tràmit d’audiència, i interacció amb el professorat, De l’11 de gener al 21 de febrer de
si és el cas.
2018
Actualitzar matriu aplicació d’acord amb la resolució de les incidències
Comprovacions prèvies a la difusió de les dades definitives
Difusió dades definitives del procés

1 de març de 2018

CPiAS (informe-resum del resultat de l’avaluació)

Març-Abril 2018

Consell de Govern (informe-resum del resultat de l’avaluació)

Març-Abril 2018
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