Convocatòria 2016/1 del programa d’estabilització del professorat laboral
temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador del
programa Ramón y Cajal.

Acord núm.100/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria
2016/1 del programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a
temps complet i del personal investigador del programa Ramón y Cajal.

•

Document proposta informat favorablement a la Comissió de Personal i Acció
Social de Consell de Govern de 13/05/2016

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
Barcelona,26/05/2016

CONVOCATÒRIA 2016/1 DEL PROGRAMA D’ESTABILITZACIÓ DEL PROFESSORAT LABORAL
TEMPORAL AMB DEDICACIÓ A TEMPS COMPLET I DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL
PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL

1. Objectiu de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta convocatòria és establir els mecanismes per garantir oportunitat
d’estabilització en el seu àmbit al PDI que el superi, en base a l’Acord núm. 60/2014 del Consell
de Govern de 18 de març 2014. Per assolir aquest objectiu, que es planteja en el marc de la
política de planificació global de la UPC, es valora al professorat contractat amb categoria de
lector i als investigadors o investigadores del programa Ramón y Cajal (RyC) que tinguin mèrits
de docència i de recerca suficients d’acord amb els criteris fixats.

2. Requisits de les persones candidates
Poden sol∙licitar l’admissió al programa les persones amb contracte vigent a la UPC de les
següents categories i que encara no l’hagin superat:






Professorat lector.
Investigadors o investigadores del programa Ramón y Cajal de la convocatòria 2012 o
anteriors.
Investigadors o investigadores del programa Ramon y Cajal de convocatòries de 2013 o
posteriors amb adscripció als departaments que s’indiquen en l’Annex II
Professorat visitant que consti en la relació aprovada en l’Acord de Consell de Govern
209/2014, d’11 de novembre.
De forma excepcional, i d’acord amb els i les representants dels treballadors i de les
treballadores, també podran presentar la sol∙licitud al programa el professorat amb
nomenament d’interinitat del cos de Titulars d’Universitat.

Els requisits mínims per accedir a la convocatòria del Programa d’Estabilització són:
I. Per al professorat amb contracte en vigor de la categoria de lector o visitant.
a) Estar en possessió de l’Acreditació de Recerca o Recerca Avançada expedida per AQU
Catalunya. Alternativament, es podran acceptar sol∙licituds de persones en possessió de
l’Acreditació de Contractat Doctor expedida per l’ANECA amb el compromís de la persona
sol∙licitant d’obtenir l’Acreditació de Recerca o Recerca Avançada d’AQU Catalunya en un
termini màxim de dos anys des de la superació del programa.
b) Haver superat l’avaluació del PDI temporal, prevista per al professorat lector a l’Acord
núm. 122/2005, de Consell de Govern de 29 d’abril.
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c) Tenir una avaluació igual o superior a BB en l’última avaluació corresponent a l’aplicació
del Règim de dedicació del professorat. De forma excepcional també s’acomplirà el requisit
amb un paràmetre que tingui una avaluació C i l’altra A.
II. Per als investigadors amb contracte en vigor del programa Ramon y Cajal:
a) Estar en possessió de l’Acreditació de Recerca o Recerca Avançada expedida per AQU
Catalunya. Alternativament, es podran acceptar sol∙licituds de persones en possessió de
l’Acreditació de Contractat Doctor expedida per l’ANECA amb el compromís de la persona
sol∙licitant d’obtenir l’Acreditació de Recerca o Recerca Avançada d’AQU Catalunya en un
termini màxim de dos anys des de la superació del programa.
b) A nivell docent, haver impartit un mínim de 54 PAD acumulats en els darrers tres cursos
acadèmics avaluats d’activitat a la UPC (2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015).
c) A nivell de recerca, disposar d’una avaluació favorable del programa I3.
d) Per als investigadors de la convocatòria del programa Ramon y Cajal del 2013 o posteriors,
estar adscrit a algun dels departaments amb necessitats acadèmiques detallats en l’annex II.
III. Per al professorat amb nomenament d’interinitat en vigor del cos de Titulars d’Universitat:
a) Estar en possessió de l’Acreditació de Recerca o Recerca Avançada expedida per AQU
Catalunya. Alternativament, es podran acceptar sol∙licituds de persones en possessió de
l’Acreditació de Contractat Doctor expedida per l’ANECA amb el compromís de la persona
sol∙licitant d’obtenir l’Acreditació de Recerca o Recerca Avançada d’AQU Catalunya en un
termini màxim de dos anys des de la superació del programa.
c) Tenir una avaluació igual o superior a BB en l’última avaluació corresponent a l’aplicació
del Règim de dedicació del professorat. De forma excepcional també s’acomplirà el requisit
amb un paràmetre que tingui una avaluació C i l’altra A.
Aquests requisits s’han d’acomplir en el moment de presentació de sol∙licituds.

3. Sol∙licitud de candidatures
Les persones interessades hauran de presentar una sol∙licitud d’acord amb el model publicat al
web oficial de la convocatòria. Un cop complimentada la sol∙licitud i signada pel candidat/a
s’haurà de presentar en qualsevol dels registres de la UPC o per qualsevol dels procediments
previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per Llei 4/1999, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini per presentar la sol∙licitud és des del 30 de maig i fins al 10 de juny (ambdós
inclosos) adjuntant els documents següents:
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Fotocòpia compulsada de l’avaluació favorable del programa I3, en el cas dels
investigadors Ramón y Cajal.
En el cas dels candidats/es que no disposin de l’Acreditació Recerca o Recerca
Avançada d’AQU Catalunya una declaració jurada que els compromet a obtenir‐la en
un termini màxim de dos anys des de la superació del programa.

Addicionalment, s’haurà de presentar, per correu electrònic a l’adreça puc.personal@upc.edu,
un currículum vitae extens en format lliure i un currículum vitae resumit (màxim dues
pàgines), ambdós signats.
El model de sol∙licitud i la informació sobre el procés estan publicats al portal PDI:
(Informació general > Dedicació, Avaluació i Carrera Acadèmica > Carrera Acadèmica >
Programa d’Estabilització del PDI)

4. Admissió de candidatures
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol∙licituds i valorats els requisits mínims, es
publicarà al portal PDI (Informació general > Dedicació, Avaluació i Carrera Acadèmica >
Programa d’Estabilització del PDI) la llista provisional de candidats admesos i exclosos,
indicant, en els cas de les persones excloses, el motiu.
Els candidats i les candidates disposaran de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquest llistat
per reparar els defectes que hagin motivat l’exclusió o presentar les reclamacions que
considerin oportunes, utilitzant el model normalitzat que apareix al web. Les esmenes
s’hauran de presentar en algun dels registres de la UPC o per qualsevol dels procediments
previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per Llei 4/1999, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
s’hauran d’adreçar a la Unitat de Gestió del Personal Docent i Investigador.
Finalitzat el termini, el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador valorarà les esmenes
presentades i publicarà la llista definitiva de candidats admesos i exclosos.
D’acord amb el que disposa l’article 59.9 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, es considera que s’han fet les notificacions a les persones
interessades amb la publicació al portal PDI:
(Informació general > Dedicació, Avaluació i Carrera Acadèmica > Carrera Acadèmica >
Programa d’Estabilització del PDI)
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5. Procés selectiu
Es sol∙licitarà a les unitats d’adscripció i vinculació de les persones admeses l’emissió d’un
informe valoratiu raonat que podrà ser: Molt Favorable, Favorable o Desfavorable. Aquests
informes hauran de ser aprovats per l’òrgan col∙legiat que determini el reglament de la unitat.
En cas que tots els informes de les unitats corresponents fossin desfavorables, la persona no
superaria el programa d’estabilització.
La CSAPDIU valorarà els currículums de les persones candidates i també tindrà en compte els
informes de les unitats d’adscripció i vinculació. En casos excepcionals, la CSAPDIU podrà
elaborar informes desfavorables, però sempre degudament raonats.
Un cop valorades les candidatures es publicarà al web la priorització provisional de les
mateixes. Els candidats i les candidates podran presentar les reclamacions que considerin
oportunes en algun dels registres de la UPC o per qualsevol dels procediments previstos a
l’art.38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per Llei 4/1999, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, adreçades a la Unitat
de Gestió del Personal Docent i Investigador segons el calendari que es detalla en el punt 7 i
d’acord al model publicat al web.
Finalitzat el termini, i valorades les al∙legacions pel Vicerectorat de Personal Docent i
Investigador , s’elevarà la llista de priorització definitiva a la Comissió de Personal i Acció Social
del Consell (CPiAS) prèvia presentació informativa als representants dels treballadors
La CPiAS elevarà al Consell de Govern la proposta de persones que superen el programa i les
que no per a la seva aprovació definitiva.

6. Resolució
El Consell de Govern aprovarà la relació ordenada de les persones que obtinguin una avaluació
positiva d’aquest programa i declara el candidat o candidata com a estabilitzable. Aquesta
declaració implica un compromís de modificació del lloc que ocupa en un de permanent amb
dedicació a temps complet de la categoria que determini la Universitat i de la seva provisió
pels procediments establerts legal i normativament.
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7. Calendari de la convocatòria
Publicació de la convocatòria al portal PDI
Període de presentació de sol∙licituds
Publicació relació provisional admesos i exclosos
Termini presentació esmenes
Publicació relació definitiva admesos i exclosos
Termini emissió informes unitats acadèmiques
Termini de valoració per part de la CSAPDIU
Publicació priorització provisional
Període de tràmit d’audiència
CPiAS
Resolució programa per part del Consell de Govern

30/05/2016
30/5/2016 a 10/06/2016
30/06/2016
30/06/2016 a 13/07/2016
19/07/2016
01/09/2016 al 14/09/2016
01/09/2016 al 14/09/2016
21/09/2016
21/09/2016 al 04/10/2016
14/10/2016
25/10/2016

8. Recursos
Contra l’acord del Consell de Govern les persones interessades poden interposar un recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós de Barcelona o del corresponent al seu domicili, a la
seva elecció, tot això sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de
reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia
següent a la notificació (d’acord amb l’article 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats (LOU), modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, l’article
149 dels Estatuts de la UPC, l’article 8.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciós administrativa i els articles 116 i 117 de la Llei 30/92, 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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Annex I‐ Criteris de valoració la CSAPDIU

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA CSAPDIU PER A LA VALORACIÓ DEL
CURRÍCULUM VITAE DE LES PERSONES CANDIDATES PRESENTADESA
LA CONVOCATÒRIA D’ESTABILITZACIÓ 2016/1
De conformitat amb l’Acord 60/2014 del Consell de Govern, pel qual s’aprova el
programa d’estabilització del professorat temporal amb dedicació a temps complet i del
personal investigador del programa Ramón y Cajal, la CSAPDIU ha de establir els
criteris de valoració que es tindran en compte en la valoració dels currículums i que es
faran públics a la convocatòria del programa, en conseqüència, la CSAPDIU reunida
el dia 10 de maig del 2016 ha acordat, per unanimitat, ratificar els criteris de
valoració aprovats en sessió 14 de maig i 3 de juny de 2014 i documentació a
aportar per la persona candidata i que es fan públics a la convocatòria
d’Estabilització 2016/1:
“La CSAPDIU valorarà per a cada un dels candidats la conveniència de l’estabilització
atenent als següents mèrits i ponderacions:
Recerca i Transferència*: 6,5 punts
Docència: 2,5 punts
Gestió: 1 punt
Altres mèrits (premis, internacionalització,..): 1 punt.
*Per l’àmbit de Arquitectura, Urbanisme i Edificació es considerarà a transferència el
desenvolupament de la professió
L’objectiu de la CSAPDIU és identificar candidats amb una bona trajectòria present i
de futur. Per portar a terme aquesta tasca la CSAPDIU disposarà de la informació
acadèmica de la UPC i sol·licita als candidats que presentin un CV complet amb tota
la informació necessària (recerca i transferència, docència, gestió i altres mèrits), per
portar a terme la valoració i un CV resumit (màxim 2 fulls) on es destaquin els mèrits
que ells considerin rellevants per ser estabilitzats. La CSAPDIU, si ho considera
necessari, demanarà als candidats una entrevista”

Ernest Teniente
President de la CSAPDIU
Barcelona, a 11 de maig del 2016
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Annex II‐ Departaments amb personal investigadors del programa Ramon y Cajal en els quals
s’identifiquen necessitats acadèmiques.
702
724
729
748
749
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CIÈNCIA MAT. I ENG. METAL∙LÚRGICA
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
MECÀNICA DE FLUIDS
FÍSICA
MATEMÀTIQUES
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