Ordenació dels criteris de desempat de les sol·licituds de la convocatòria per
al 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a
temps complet i del procediment per a la distribució de càtedres
estratègiques reservades a ICREA Acadèmia
Acord núm.99/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la ordenació dels
criteris de desempat de les sol·licituds de la convocatòria per al 2016 del programa de
promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet i del procediment per a
la distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA Acadèmia.
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ORDENACIÓ DELS CRITERIS DE DESEMPAT DE LES SOL·LICITUDS DE LA
CONVOCATÒRIA PER AL 2016 DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE PDI AMB
VINCULACIÓ PERMANENT A TEMPS COMPLET I DEL PROCEDIMENT PER A LA
DISTRIBUCIÓ DE CÀTEDRES ESTRATÈGIQUES RESERVADES A ICREA
ACADÈMIA
Exposició de motius
Per acords del Consell de Govern 37/2016 i 96/2016, s’han convocat sengles
processos per determinar les noves Càtedres que seran objecte de convocatòria.
En ambdós, es preveuen dues opcions de desempat arribat el cas però sense indicar
l’ordre en el qual s’han d’aplicar. La limitació del nombre de sol·licituds que superen el
procés previst en els acords de convocatòria fa aconsellable clarificar l’ordre en el qual
s’aplicaran aquests criteris.
Per tot l’exposat, d’acord amb l’acord de Consell de govern 37/2016 i 96/2016, i en
exercici de les competències establertes en l’article 59 c) dels Estatuts de la
Universitat Politècnica de Catalunya, el Consell de Govern de la UPC

ACORDA
Aprovar l’ordenació dels criteris de desempat de les sol·licituds presentades al
procediments regulats pels acords 37/2016 i 97/2016
Únic- Desempat
Com a primer factor de desempat es tindrà en compte la puntuació dels informes de
les unitats. A aquests efectes, el còmput dels vots favorables i desfavorables per a
cada unitat, previstos com a element de desempat es realitzarà segons la següent
fórmula:
(vots positius - vots negatius) / vots vàlids
ponderada pels pesos assignats als informes de les unitats d’adscripció i als de les de
vinculació.

Com a segon factor de desempat es tindrà en compte la necessitat d’oferir possibilitats
de promoció a les dones, atès que a la UPC no han assolit encara les posicions més
avançades de la carrera acadèmica en la mateixa proporció de la seva participació
global.

