Convocatòria de concursos de promoció interna a places de Professorat
Catedràtic (PDI-L)
Acord núm.224/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria
de concursos de promoció interna a places de Professorat Catedràtic (PDI-L)
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Document proposta informat favorablement per la Comissió de Personal i
Acció Social de 29/11/2016.

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
Barcelona, 15/12/ 2016

CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS DE PROMOCIÓ INTERNA A LA
CATEGORIA DE CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT/DA
Exposició de motius
El Consell de Govern, mitjançant els acords de CG 157/2016 i 158/2016, de 4 de novembre, va
establir els departaments i el perfil de recerca en els quals considerava adient la convocatòria
de càtedres.
El Conveni col·lectiu del Personal Docent i Investigador estableix:
Article 14.bis
1. Les universitats poden convocar concursos de promoció interna per al seu
professorat agregat permanent. Si el marc legal ho permet, es podrà plantejar la
promoció per al cas d’altres figures del PDI-L.
2. La selecció es farà mitjançant un concurs entre el PDI-L de la universitat convocant
que compleixi els requisits exigits per a la categoria objecte del concurs i tingui una
antiguitat d’un mínim de dos anys de serveis a la mateixa universitat.
3. Els mèrits i els criteris d’avaluació seran establerts per a cada universitat prèvia
negociació amb els representants del PDI-L
Atès que en aquest moments ha començat la negociació dels mèrits i els criteris d’avaluació
amb el Comitè d’Empresa i no es preveu finalitzar les negociacions sense endarrerir la
convocatòria de les places establertes en els abans esmentats Acords del Consell de Govern,
les dues parts acorden que aquesta convocatòria, exclusivament, es realitzi d’acord amb el
procediment establert en l’Acord de Consell de Govern 66/2009, ja que la convocatòria
d’aquestes promocions és anterior a la modificació del conveni.
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.
ACORDA
Convocar els concursos de promoció interna a la categoria de Catedràtic/Catedràtica
Contractat/ Contractada que a continuació es detallen:
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DADES GENERALS DE LES PLACES
Denominació
Categoria
Dedicació
Tasques Catedràtic/a Contractat/da

PDI Laboral Permanent
CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT/DA
Temps Complet
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.
Desenvolupament i gestió de la recerca i
direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa de la unitat d’adscripció.
Direcció de tesis doctorals. Direcció i
coordinació universitària. Relacions externes.
Els concursos es desenvoluparan d’acord amb el Procediment d’accés a cossos i categories de
personal docent i investigador permanent (Acord 66/2009 del Consell de Govern).
L’accés al concurs serà restringit al personal laboral fix de la Universitat Politècnica de
Catalunya amb la categoria de Professorat Agregat.

DADES ESPECÍFIQUES DE LES PLACES
Categoria: Catedràtic/Catedràtica Contractat/da
Referència interna: 701 CC
Unitat d’adscripció: Dept. Arquitectura de Computadors
Àmbit de coneixement: Enginyeries de les TIC
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Unitat de vinculació: FIB
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 les assignatures relacionades amb la especialitat de
Tecnologies de la Informació (Grau en Enginyeria Informàtica) i assignatures relacionades amb
la especialitat computer networks and distributed systems (Master's degree in Innovation and
Research in Informatics -MIRI).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a
Comunicacions Òptiques.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.
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Categoria: Catedràtic/Catedràtica Contractat/da
Referència interna: 749-3 CC
Unitat d’adscripció: Dept. Matemàtiques
Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeria Biotecnològiques
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Unitat de vinculació: FME, FIB
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 el departament de Matemàtiques a
les escoles de vinculació.
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a
Teoria de Nombres.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

Categoria: Catedràtic/Catedràtica Contractat/da
Referència interna: 751-2 CC
Unitat d’adscripció: Dept. Enginyeria Civil i Ambiental
Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeria Biotecnològiques
Àrea de coneixement: Mecànica de Medis Continus i Teoria d’Estructures
Unitat de vinculació: ETSECCPB
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 en l’àmbit del càlcul numèric, la mecànica, els
medis continus i les estructures; en particular: estructures i resistència de materials, i
descomposició de dominis i computació a gran escala (Grau i Màster universitari que imparteix
el departament d’Enginyeria Civil i Ambiental en els centre de vinculació).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a
Anàlisi numèrica i computació científica. Mecànica de Medis Continus i Computacional.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.
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Categoria: Catedràtic/Catedràtica Contractat/da
Referència interna: 751-4 CC
Unitat d’adscripció: Dept. Enginyeria Civil i Ambiental
Àmbit de coneixement: Enginyeria Civil, Geològica i Ambiental
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Unitat de vinculació: ETSECCPB
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 modelització numèrica (Grau en Enginyeria Civil), models per a
la presa de decisions i optimització en enginyeria ( Màster Enginyeria de Camins, Canals i
Ports). Advanced discretization methods (Master Erasmus Mundus in Computational
Mechanics). Advanced fluid mechanics (Master Erasmus Mundus in Computational
Mechanics).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a
Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.
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