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PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ DE LES CÀTEDRES ESTRATÈGIQUES
RESERVADES A ICREA ACADÈMIA
Exposició de motius
L’acord de Consell de Govern 96/2016, de 26 de maig, ha determinat la distribució de 3
Càtedres en departaments que comptin amb professorat distingit amb l’ICREA Acadèmia,
en vigor, atorgat per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.
Així mateix, ha establert que en el cas que el nombre de persones a la UPC amb aquesta
distinció sigui superior al nombre de Càtedres s’haurà de procedir a iniciar un procés de
priorització.
Atès que el nombre de guardonats en vigor a la UPC és superior a 3, l’objectiu d’aquest
acord és aprovar un procediment per a la distribució de les càtedres estratègiques
reservades a Icrea Acadèmia per al 2016 en els termes previstos en l’acord de Consell de
Govern 98/2016, de 26 de maig, per tal de determinar la distribució de 3 Càtedres que
hauran de ser convocades per a la seva provisió en els termes legalment previstos.
Per tot l’exposat, en exercici de les competències establertes en l’article 59 c) i 189 dels
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consell de Govern de la UPC

ACORDA
Aprovar el procediment per a la distribució de les càtedres estratègiques reservades a
ICREA Acadèmia
PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ DE LES CÀTEDRES ESTRATÈGIQUES
RESERVADES A ICREA ACADÈMIA 2016
S’inicia el procediment per a la distribució de les càtedres estratègiques reservades a
ICREA Acadèmia 2016 en els termes previstos en l’Acord de Consell de Govern 96/2016,
d’acord amb les següents bases:
Primera. Web oficial
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 la web oficial del procediment al Portal
personal de la UPC, on es publicaran els impresos del procediment, les llistes d’admesos i
exclosos i la resolució del procediment, que es consideraran adequadament notificats per
aquest mitjà.
Web oficial: portal.personal.upc.edu (Informació general > Dedicació, Avaluació i Carrera
Acadèmica > Carrera Acadèmica > Programa de Promoció del PDI).
Segona. Sol·licituds
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud d’acord amb el model
publicat al web oficial del procediment en la qual indicaran l’àmbit en el qual volen
ser prioritzades. Un cop complimentada la sol·licitud i signada 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 de 30/05/2016 fins al 10/06/2016 (ambdós inclosos)
adjuntant els documents següents:
•

•

Fotocòpia compulsada de l’acreditació AQU i/o ANECA, en cas que no consti a
l’expedient personal. Podeu consultar si consta l’acreditació al vostre expedient al
Portal del Personal:
https://portal.personal.upc.edu/RPPDI/acreditacionsHabilitacions/list
Addicionalment s’haurà de presentar un currículum vitae resumit signat (màxim
dos fulls) per correu electrònic a l’adreça puc.personal@upc.edu. El currículum
extens necessari per a la valoració de la CSAPDIU serà extret directament de
l’aplicació DRAC pel Servei de Personal.
En el cas del personal que s’hagi presentat a la Convocatòria del Programa de
Promoció del PDI 2016 aprovada per l’Acord de Consell de Govern 37/2016, no
serà necessari presentar el currículum vitae resumit i, es tindrà en consideració si
així ho manifesta en la sol·licitud, el ja presentat.

Tercera. Requisits
Les persones sol·licitants hauran d’acomplir els següents requisits:
•

•
•

•
•

Estar vinculats amb la UPC a temps complet amb vinculació permanent amb la
categoria de professorat Agregat o dels cossos de Professors titulars d’universitat
o de Professors catedràtics d’escola universitària. Igualment, podran presentar
sol·licitud els Directors i Directores de recerca amb vinculació permanent i a temps
complet.
Haver treballat tres o més anys a la UPC com a PDI a temps complet.
Estar en possessió de l’Acreditació per a Catedràtic d’Universitat emesa per
l’ANECA o l’habilitació nacional a Catedràtic d’Universitat en el cas de personal
funcionari, o bé l’Acreditació de Recerca Avançada expedida per AQU Catalunya
en el cas de personal laboral.
Disposar d’una nota no inferior a 2,70, en mitjana 1 de la pregunta que recull la
valoració global sobre l’actuació del professorat de les enquestes de l’estudiantat.
Formar part dels guardonats en vigor de la distinció ICREA Acadèmia atorgada per
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 2.

1 Per obtenir la mitjana de les valoracions de les enquestes prevista en el punt 4 de l’Acord de Consell de govern 37/2009, es fa la suma

agregada de totes les valoracions i respostes obtingudes de les enquestes individuals durant el període sotmès a avaluació, en aquest
cas les avaluacions dels tres darrers anys, i es calcula la mitjana aritmètica. El resultat obtingut s’arrodoneix a dos decimals.
2 Les persones sol·licitants no hauran d’acreditar documentalment aquest aspecte en disposar la UPC de la informació relativa als

guardonats en vigor amb la distinció ICREA Acadèmica.

Quarta. Admissió de sol·licituds
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovats els requisits i la
documentació aportada, es publicarà al web oficial la llista provisional d’admesos i
exclosos, indicant, en els cas de les persones excloses, el motiu.
Els sol·licitants disposaran de 5 dies hàbils des de la publicació d’aquest llistat per
esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió o presentar les reclamacions que
considerin oportunes, utilitzant el model normalitzat que apareix al web. Les esmenes o
al·legacions 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 al Servei de Personal.
Finalitzat el termini, examinada la documentació i les al·legacions aportades, el vicerector
o vicerectora competent en l’àmbit de Personal Docent i Investigador publicarà la llista
definitiva d’ admesos i exclosos.
Cinquena. Valoració de les sol·licituds
Per tal de valorar les sol·licituds admeses a tràmit, es tindran en compte els següents tres
aspectes amb la següent distribució:
a) 30%. Mèrits acadèmics:
o
o
o
o

Punts PAR1 acumulats els darrers 3 anys.
Punts PAD acumulats els darrers 3 anys respecte la CLE.
Acreditació docent emesa per l’AQU 3
Punts DiC en els darrers 10 anys.

En el cas dels directors i directores d’investigació s’aplicaran els valors establerts
a l’apartat 7 del document “El personal d’investigació de la UPC”, aprovat per
Acord 124/2008 del Consell de Govern del 24 de juliol del 2008.
Per a cadascun d’aquests paràmetres, i per cada àmbit, s’assignarà el pes
màxim al sol·licitant que aconsegueix major puntuació, i la resta de sol·licitants
obtindran la part proporcional.
b) 50%. Valoració de la CSAPDIU (de 0 a 10) dels currículums en els següents
aspectes:
o
o
o
o
o

Activitat de recerca.
Activitat docent.
Valoració de l’estudiantat.
Activitat de direcció i coordinació.
Altres elements del currículum.

c) 20%. Els informes de les unitats d’adscripció i vinculació de les persones
sol·licitants. Hauran d’elevar aquestes informes totes les unitats en les que la
persona sol·licitant hagi estat adscrita o vinculada durant els tres darrers anys.
Aquests informes hauran d’haver estat emesos per un òrgan col·legiat
estatutari de cadascuna de les unitats on el sol·licitant ha estat adscrit i/o
vinculat durant els tres darrers anys, en votació secreta. Les valoracions
3 Disposen d’aquesta acreditació totes les persones que tenen un tram addicional de docència viu.

d’aquests informes poden ser: “Favorable” o “Desfavorable” amb indicació del
nombre de vots. A nivell de valoració es tindrà en compte la valoració global
(favorable o desfavorable), i en cas d’empat, es tindrà en compte la distribució
dels vots.
En el cas del personal que s’hagi presentat a la Convocatòria del Programa de
Promoció del PDI 2016 aprovada per l’Acord de Consell de Govern 37/2016,
els informes seran els mateixos per als dos processos.
Aquesta valoració es publicarà al web oficial i s’obrirà un termini d’audiència. Els
sol·licitants disposaran de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquest llistat per al·legar
utilitzant el model normalitzat disponible al web. Les al·legacions 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 al
Servei de Personal.
Finalitzat el termini, examinades les al·legacions efectuades, el vicerector o vicerectora
competent en l’àmbit de Personal Docent i Investigador publicarà la llista definitiva de
valoracions dels sol·licitants.
Sisena. Priorització
La distribució per àmbits de les 3 càtedres a convocar és de:
Ciències i enginyeries biotecnològiques: 1 plaça
Enginyeria Civil, Geològica i Ambiental: 1 plaça
Enginyeries de les TIC: 1 plaça

En el cas que en algun àmbit cap sol·licitant acompleixin els requisits, la corresponent
plaça s’acumularà a les previstes en l’Acord de Consell de Govern 37/2016 per al mateix
àmbit.
Setena. Resolució
El Consell de Govern aprova les places que seran objecte de convocatòria de concurs
atenent a la distribució per àmbits i, dins de cada un d’ells, a la valoració de les sol·licituds,
tenint en compte que en cas d’empat 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.

La provisió d’aquestes places serà objecte de convocatòria pública a la que podran
presentar-se, no només aquells que hagin participat en el present procediment, sinó tots
els que reuneixin els requisits legalment establerts en cada cas i es realitzarà conforme als
procediments establerts legal i normativament, atenent a la disponibilitat pressupostària i a
la normativa vigent.

Vuitena. 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).
Novena. Calendari previst del procediment
Període presentació sol·licituds
Publicació relació provisional admesos i exclosos a la intranet
Termini presentació esmenes
Publicació relació definitiva admesos i exclosos
Termini emisió informe Unitat acadèmiques
Publicació dades valoració provisinal
Període de tràmit d'audiència
Publicació valoració definitiva
CPiAS
Resolució programa per part del Consell de Govern

30/5/2016 a 10/06/2016
20/06/2016
20/06/2016 a 24/06/2016
01/07/2016
05/07/2016 a 15/07/2016
12/09/2016
12/09/2016 a 23/09/2016
30/09/2016
14/10/2016
25/10/2016

