
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 1000/2020, de 2 de juliol, per la qual es convoquen concursos d'accés a places del cos docent
universitari de catedràtic d'universitat.

D'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (d'ara endavant
LOU) modificada per la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d'abril, el Reial decret 1312/2007 de 5 d'octubre pel qual
s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, el Reial decret 1313/2007 de 5
d'octubre pel qual es regula el règim dels concursos d'accés als cossos docents universitaris; els Estatuts de la
Universitat Politècnica de Catalunya (d'ara endavant EUPC) i el “Procediment d'accés als cossos i categories de
personal docent i investigador permanent”, aprovat en el Consell de Govern de data 30 de març de 2009, que
constitueix les bases generals dels concursos d'accés del personal docent i investigador de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

D'acord amb l'Oferta Pública d'Ocupació de Personal Docent i Investigador de la UPC per a l'any 2017 aprovada
pels acords de Consell de Govern 83/2017, 123/2017 i 2017/06/13 i amb l'Oferta Pública d'Ocupació de
Personal Docent i Investigador de la UPC per a l'any 2019 aprovada per acord del Consell de Govern
2019/03/33.

En aplicació dels Acords del Consell de Govern CG/2018/01/37 de 17 de maig de 2018, CG/2019/01/12 de 25
de febrer de 2019 i CG/2020/03/17 de 14 de maig de 2020, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de
selecció de professorat funcionari al cos docent de Catedràtic/a d'Universitat.

I en ús de les atribucions que li tinc conferides d'acord amb els Estatuts d'aquesta Universitat,

 

RESOLC:

 

Primer i únic. Convocar a concurs 18 places del cos de Catedràtic d'Universitat, 11 places en torn lliure i 7
places de promoció interna, d'acord amb les bases específiques que figuren a l'annex de la present resolució.

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que disposa
l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense
perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu
davant la rector de la UPC, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta
notificació o, si s'escau, des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

 

Barcelona, 2 de juliol de 2020

 

Francesc Torres
 
Rector
 

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8174 - 10.7.20201/24 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20184055-2020



ANNEX I

Bases específiques de la resolució 1000/2020 de 2 de juliol

 

1. Normes generals

1.1 Aquests concursos es regiran pel que es disposa en la LOU; Reial decret-Llei 10/2015, de l'11 de Setembre
pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de l'Estat i s'adopten altres
mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia; el Reial decret 1313/2007; els EUPC; el
“Procediment d'accés als cossos i categories de personal docent i investigador permanent”, aprovat en el
Consell de Govern de 30 de març de 2009, que són les bases generals, i per les bases específiques d'aquesta
convocatòria; i amb caràcter supletori, pel previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, la legislació general de funcionaris civils de l'Estat i, en particular, en l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.

Les presents bases específiques, seran comunes tant per a torn lliure com per a promoció interna, excepte el
referent al criteri específic de participació recollit a la base 2.2.

1.2. D'acord amb el qual disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, amb la publicació de les resolucions detallades a la pàgina web de la
UPC https://concursospdi.upc.edu, a l'apartat de “Convocatòria de concursos > Concursos PDI funcionari >
Resolució 1000/2020”, i al tauler d'anuncis de la comissió habilitat en aquesta pàgina, es considera que s'ha fet
de manera oportuna la notificació a les persones interessades i s'inicien els terminis per a possibles
reclamacions o recursos.

1.3 Els dies amb consideració d'inhàbil, a l'efecte d'aquestes bases, són els que es troben publicats a la seu
electrònica.

 

2. Requisits de les persones candidates

Per ser admès a aquestes proves selectives s'han de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals

a) No excedir de setanta anys.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de
funcionari. En el cas de tenir nacionalitat d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni
haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes
l'accés a l'ocupació pública.

d) Que hagin transcorregut dos anys des que s'hagi obtingut una plaça després d'un concurs d'accés.

2.2 Requisits específics

a) En els concursos de torn lliure, disposar de l'acreditació per al cos docent de Catedràtic d'Universitat o bé
disposar del certificat conforme es troba habilitat o habilitada al cos de Catedràtic d'Universitat conforme a
l'establert en el Reial decret 774/2002, de 26 de Julio, pel qual es regula el sistema d'habilitació nacional per a
l'accés a Cossos de Funcionaris Docents Universitaris i el règim dels concurs d'accés respectius o be posseir la
condició de funcionari del Cos de Catedràtics d'Universitat.

b) En els concursos de promoció interna, disposar de l'acreditació per al cos docent de Catedràtic d'Universitat
o bé disposar del certificat conforme es troba habilitat o habilitada al cos de Catedràtic d'Universitat conforme a
l'establert en el Reial decret 774/2002, de 26 de Julio, pel qual es regula el sistema d'habilitació nacional per a
l'accés a Cossos de Funcionaris Docents Universitaris i el règim dels concurs d'accés respectius.

A més hauran de disposar d'una antiguitat de al menys dos anys de serveis efectius sota alguna d'aquestes
dues condicions:

1. Funcionaris del cos de professors titulars d'universitat de les diferents universitats del territori nacional.
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2. Funcionaris de l'escala d'investigadors científics d'organismes públics de recerca.

Els requisits generals i específics s'han de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds i s'han de mantenir fins a la presa de possessió de la plaça.

 

3. Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

3.2 En aplicació de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, de la d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, tenint en compte el col·lectiu específic, la sol·licitud s'haurà de realitzar
electrònicament mitjançant el formulari normalitzat disponible a la seu electrònica.

Els aspirants hauran d'indicar en la sol·licitud una adreça de correu electrònica a efectes de comunicació.
Correspon a les persones candidates garantir la vigència de l'adreça electrònica facilitada en la sol·licitud, la
seva consulta i la definició dels paràmetres per evitar que els correus tramesos siguin rebutjats o tractats de
forma inadequada impedint la correcta comunicació.

El període de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de la
present convocatòria en el “Boletín Oficial del Estado”.

3.3 Taxa d'inscripció – Els aspirants hauran d'abonar a la Universitat Politècnica de Catalunya, en concepte de
drets, la taxa de 69,25 euros. Sobre aquest import s'aplicarà les reduccions i/o exempcions establertes a
l'Ordre GAH/83/2017 de 9 de maig, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 12 de maig
de 2017.

L'ingrés o transferència bancària haurà de ser efectuat en el compte corrent IBAN ES96 2100 3648 9925 0000
1536 de CaixaBank (Codi SWIFT: CAIXESBB) -concursos i oposicions- indicant el nom i cognoms, el DNI i el
codi de la plaça a la qual es desitja concursar. La falta d'abonament d'aquesta taxa durant el termini de
presentació d'instàncies no és esmenable, la qual cosa determinarà l'exclusió de l'aspirant. En cap cas, la
realització de l'ingrés suposarà la substitució del tràmit de presentació dintre del termini i en la forma escaient
de la sol·licitud.

3.4 Amb la sol·licitud per concurs s'haurà d'adjuntar els següents documents:

a) Còpia del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identitat.

b) Còpia de la certificació en la qual s'acrediti el compliment del requisit específic de la base 2.2, segons es
presenti a un concurs de torn lliure o a un concurs de promoció interna.

c) Còpia acreditativa del document que acrediti l'ingrés de la taxa d'inscripció, conforme a l'establert a la base
3.3. En el cas d'aplicar-es reduccions i/o exempcions establertes legalment, presentar còpia del document que
certifiqui el motiu.

En cas de ser personal de la Universitat Politècnica de Catalunya únicament s'haurà de presentar la sol·licitud
amb la còpia del document que acrediti l'ingrés de la taxa.

 

4. Admissió d'aspirants

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el vicerector de Política de Personal Docent i
Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya dictarà una resolució en el termini màxim de quinze dies
hàbils, amb la qual es declararà aprovada la relació provisional d'admesos i exclosos. En cas d'exclusió, se
n'haurà d'indicar la causa.

Contra aquesta resolució les persones interessades podran presentar una reclamació davant del rector, en el
termini de deu dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la relació d'admesos i exclosos.

4.2 Un cop ha finalitzat el termini de reclamacions i un cop resoltes, el vicerector de Política de Personal
Docent i Investigador dictarà una resolució, per la qual s'aprovarà la relació definitiva de candidats admesos i
exclosos.

4.3 Als aspirants exclosos definitivament del procés selectiu que ho sol·licitin, els hi reintegrarà l'import
corresponent de la taxa, sempre que la causa de l'exclusió no sigui imputable a l'aspirant.
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5. Composició de la Comissió

5.1 La composició de les comissions d'accés (d'ara endavant, CAP) són les que figuren en l'annex II de la
present convocatòria.

5.2 El nomenament dels membres és efectiva mitjançant la present resolució.

5.3 Els membres de les comissions tenen el deure guardar el degut sigil i confidencialitat respecte dels
assumptes que conegui, així com les dades de caràcter personal o qualsevol informació que faci referència a
persones físiques identificades o identificables.

5.4 Els membres de la CAP que no siguin professorat de la UPC tenen dret a percebre assistències i/o
indemnitzacions pel seu servei.

Corresponen al secretari o secretària de la CAP les actuacions administratives i la seva gestió econòmica, si n'hi
ha, amb l'ajuda del personal administratiu de la mateixa universitat.

5.5 A l'efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions tenen la seu en el Àrea de Personal i
Organització, planta 3 de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden a l'adreça de correu
electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu. En el assumpte del missatge haurà d'especificar “Concursos PDI
funcionari”.

5.6 La junta de PDI funcionari podrà designar un representant per concurs, que haurà de ser del cos docent de
catedràtic d'universitat o equivalent i que tindrà dret a veu però sense vot en les actuacions de la comissió.

 

6. Desenvolupament del concurs

Els concursos es desenvoluparan d'acord amb el Procediment d'accés als cossos i categories de personal docent
i investigador permanent en quatre fases: constitució de la CAP, acte de presentació de documentació de les
persones candidates, desenvolupament de les proves i proposta de nomenament.

En la realització dels concursos s'han de garantir els principis de publicitat i igualtat d'oportunitats dels
aspirants, els de mèrit i capacitat i el d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

La Universitat garanteix la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat i adopta les mesures
necessàries per adaptar-se a les necessitats específiques per a garantir la igualtat en l'accés, d'acord amb la
legislació que aplicable..

El temps transcorregut entre la publicació de la resolució d'aquesta convocatòria en el “Boletín Oficial del
Estado” i la resolució dels concursos, excepte situacions excepcionals que puguin sorgir en el
desenvolupament, no podrà excedir dels 4 mesos. A efectes d'aquest còmput no es tindrà en compte el mes
d'agost al considerar-se inhàbil.

6.1 Constitució de la CAP

La CAP s'ha de constituir telemàticament en un termini no inferior als vint dies naturals a partir de la data de
publicació de la relació definitiva de persones admeses i excloses. En la convocatòria s'indicarà el dia, l'hora i el
mitjà telemàtic que s'utilitzarà per portar a terme l'acte.

La constitució de la CAP exigeix la presència de la totalitat dels membres. Els membres titulars que no es
presenten a aquest acte cessen i són substituïts pels membres suplents corresponents. Una vegada
constituïda, en cas d'absència el president o presidenta se substitueix pel membre més antic del mateix cos o,
si no n'hi ha cap. Els membres de la CAP que s'absenten de la prova d'alguna de les persones concursants
cessen com a membres de la Comissió, sense perjudici de les responsabilitats en què hagin pogut incórrer. A fi
que la CAP pugui actuar vàlidament, és necessària la participació de, com a mínim, tres dels seus membres. Si
es queda amb menys de tres membres, s'anul·len les seves actuacions i es nomena una nova CAP pel
procediment establert en aquest reglament. La nova CAP no pot incloure els membres de la primera que hagin
cessat en aquesta condició.

En aquest acte, la CAP tindrà en compte els criteris establerts a l'annex III i fixarà, si escau, els criteris
específics per a la valoració de les proves. La CAP determinarà les qualificacions mínimes per superar les
proves.

La CAP pren els seus acords per majoria; en cas d'empat, decideix el vot del president o presidenta.

Les deliberacions de la CAP tenen caràcter secret.
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6.2 Acte de presentació de les persones candidates

La presidenta o el president de la CAP convocarà a totes les persones admeses a participar en el concurs, de la
forma prevista a la base 1.2 i amb una antelació mínima de set dies, per efectuar en primera convocatòria
l'acte de presentació, indicant data, hora i lloc previstos per al mateix

Si escau, al cap de 15 minuts a partir de l'hora assenyalada inicialment es procedirà a realitzar una segona
convocatòria. Les persones candidates que no es presentin ni a la primera ni a la segona convocatòria, seran
excloses i no podran continuar en el concurs.

En l'acte de presentació, les persones concursants lliuraran a la presidenta o el president de la CAP la
documentació necessària i requerida per al desenvolupament de les proves que s'especifica a la base 6.3. La
documentació haurà de permetre valorar els seus mèrits acadèmics i la seva idoneïtat per ocupar la plaça
objecto de concurs, així com la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. A continuació, la CAP
determina, mitjançant sorteig públic, l'ordre d'actuació de les persones concursants.

En l'acte de presentació també es fixaran i faran públiques les condicions en les quals cadascuna de les
persones concursants pot consultar amb anterioritat a l'inici de les proves i durant un període mínim d'una
hora, la documentació presentada per les altres. També s'establiran i es faran públics el lloc, la data i l'hora
d'inici de les proves.

6.3 Desenvolupament de les proves

En el desenvolupament del concurs es valora l'historial acadèmic (docent, investigador, de transferència de
coneixement i de gestió) i la seva adequació al perfil de la plaça. Amb aquesta finalitat, les persones candidates
han d'aportar un currículum vitae complet en format lliure i un altre de resumit.

El projecte acadèmic és el document que explicita de quina manera el candidat o la candidata es proposa
desenvolupar les tasques previstes a la convocatòria. Amb amplitud temàtica, plantejament global i visió a llarg
termini, el projecte docent i investigador recull els objectius, la metodologia i les actuacions que la persona
candidata proposa, per al bon fi de les tasques de diversos tipus previstes a la convocatòria, d'acord amb el
nivell de responsabilitat assignat a la plaça. El projecte acadèmic ha d'incloure una perspectiva personal sobre
la recerca i la docència per als propers anys, tant en l'àmbit d'objectius professionals personals o d'equip com
d'objectius concrets de treball, així com la seva adequació a les necessitats institucionals posades de manifest
en la convocatòria. També inclourà la transferència dels resultats de la recerca, la innovació, la investigació
pedagògica i innovació docent i qualsevol altre aspecte relacionat amb l'activitat de recerca.

El projecte docent desenvoluparà un projecte de millora d'una de les assignatures que figuren en el perfil de la
plaça objecte de la convocatòria, dins del context acadèmic on s'imparteix.

El projecte docent s'elaborarà sobre una matèria d'un mínim de 5 i un màxim de 12 crèdits ECTS d'acord amb
el perfil de la plaça.

El projecte de recerca, de manera anàloga, consistirà en la proposta de desenvolupament de la línia de recerca
del perfil de recerca associat amb la plaça, amb amplitud temàtica, plantejament global que inclogui la
transferència a l'entorn socioeconòmic i visió a llarg termini, però integrada dins del context on es realitzarà.

El projecte de gestió proposarà un pla d'actuació que millori el funcionament de la institució des d'un càrrec
unipersonal reconegut a l'acord núm. 55/2016, del 29 de març, del Consell de Govern.

El concurs consta de dos proves eliminatòries:

- Primera prova. Exposició i debat públic amb els membres de la CAP de l'historial acadèmic (docent,
investigador, de transferència de coneixement i de gestió universitària) de la persona candidata, fent especial
èmfasi en aquells aspectes que garanteixin la seva idoneïtat per ocupar la plaça objecte de concurs. La durada
màxima d'aquest exercici serà de 30 minuts, seguit d'un debat amb els membres de la CAP d'una durada
màxima de 90 minuts.

- Segona prova. Exposició i debat públic amb els membres de la CAP d'un projecte acadèmic (docent,
investigador i de gestió) a realitzar en incorporar-se a la plaça objecte de concurs. El tribunal valorarà
especialment la novetat i originalitat, així com la projecció de futur del projecte de recerca. La durada màxima
d'aquest exercici serà de 90 minuts, seguit d'un debat amb els membres de la CAP d'una durada màxima
també de 90 minuts.

Ambdues proves podran efectuar-se en un únic acte per cada un dels candidats o candidates, a criteri de la
CAP corresponent. Aquesta opció es notificarà juntament amb la convocatòria a l'acte de presentació de
documentació de persones candidates, d'acord amb la base 6.2. En tot cas, les CAP hauran de consignar el
resultat de cadascun dels exercicis per separat.
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7. Proposta de nomenament i recursos

Una vegada resolt el concurs, la CAP elabora la relació de les persones que l'han superat, ordenades d'acord
amb la puntuació obtinguda, i proposen al rector, en el termini de cinc dies hàbils, de manera motivada i amb
caràcter vinculant, una relació de les persones candidates per ordre de preferència, d'acord amb la valoració
obtinguda, per al seu nomenament, relació que no pot superar el nombre de places convocades. Igualment, el
procés pot concloure amb la proposta de no proveir la plaça convocada. En el termini màxim de cinc dies
després del final de l'actuació de la CAP, el secretari o secretària d'aquesta lliura a l'Àrea de Personal i
Organització, d'acord amb la base 5.4, l'expedient administratiu del concurs.

L'acta del concurs haurà d'estar signada per tots els membres. Els que assisteixen de forma presencial ho
podran fer en un únic document. Aquests documents tindran al mateix contingut i tindran la mateixa validesa
que si tots haguessin signat en el mateix document.

Contra la proposta de nomenament, les persones candidates poden presentar una reclamació davant del rector,
en el termini de 10 dies, a comptar des de la data de publicació d'aquesta proposta.

De presentar-se alguna reclamació, i una vegada admesa a tràmit, se suspendrà el nomenament fins a la seva
resolució.

Tal com estableix l'article 78.1 dels EUPC, la Comissió d'Apel·lació valora les reclamacions contra les propostes
de les comissions d'accés i ratifica o no la proposta reclamada. Posteriorment, el rector dicta una resolució
congruent amb el que ha decidit la Comissió d'Apel·lació.

 

8. Acreditació de requisits i nomenament

El candidat o la candidata proposats per a la provisió de la plaça hauran de presentar en el termini de 20 dies
hàbils des de la publicació de la proposta de nomenament, si escau, la fotocòpia compulsada de la
documentació acreditativa que certifiqui que reuneix els requisits de la base 2.

El nomenament i la presa de possessió de la persona candidata proposada per proveir la plaça s'ha d'efectuar
segons el que disposa l'apartat 18 del Procediment d'accés als cossos i categories de personal docent i
investigador permanent.

 

9. Dret d'accés a la documentació.

La documentació que aportin els participants en el concurs està subjecta a l'article 26 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Els documents que es
lliurin han d'evitar informació que sigui innecessària per a la finalitat pretesa o que requereixi una especial
protecció. En qualsevol cas, només es donarà accés a la informació si no entra en conflicte amb el dret
fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

 

 

ANNEX II

Perfil de les places i comissions

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure

Oferta Pública d'Ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-101/701

Unitat d'adscripció: 701 Dept. Arquitectura de Computadors

Àmbit de coneixement: Enginyeria de les TIC

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Unitat de vinculació: Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
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Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a computing network and distributed systems, tasques relacionades principalment
amb les assignatures Decentralized Systenms i Cloud Computing (Master's degree in Innovation and Research
in Informatics –MIRI-).

Coordinació de programes i d'activitats docents en altres universitats (Doctorat Erasmus Mundus).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a Xarxes de
Computadors i Sistemes Distribuïts.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-101/701

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Ayguadé Parra, Eduard CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Torres Viñals, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Arévalo Viñuales, Sergio CU U. Politécnica de Madrid

Vocal segon titular Dimitriadis Damoulis, Yannis CU U. Valladolid

Vocal tercer titular Abascal González, Julio CU U. País Vasco

President suplent Solé Pareta, Josep CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Delgado Mercè, Jaime M CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Soriano Ibáñez, Miquel CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segon suplent Chovi Juan, Vicente CU U. Jaume I

Vocal tercer suplent Mallorqui Franquet, Jordi Joan CU U. Politècnica de Catalunya

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-124/701

Unitat d'adscripció: 701 – Departament Arquitectura de Computadors

Àmbit de coneixement: Enginyeria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.

Unitat de vinculació: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Impartició de docència en àrees relatives a xarxes, gestió de cloud-fog/edge/F2C
computing, IoT, ciberseguretat, en les assignatures Future Internet (Grau d'Enginyeria Informàtica) i
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Tecnologies d'Internet (Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes i Automàtica Industrial (MUESAI)),
Desplegament de metodologies "agile" en assignatures enfocades a projectes com PTIN (Projectes de
Tecnologies de la Informació) del Grau en Enginyeria Informàtica, Direcció de TFG (Grau Enginyeria
Informàtica) i TFM (Màster MUESAI), Pràctiques curriculars externes amb empreses en l'entorn cloud/fog i
tutories d'estudiants.

Participació en elements d'innovació docent en l'European Project Semester (EPS), Gestió i coordinació de
programes de doctorat (Doctorat d'Arquitectura de Computadors).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a arquitectures
avançades de xarxes.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-124/701

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Torres Viñals, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Aygüadé Parra, Eduard CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Abril Domingo, Evaristo José CU U. Valladolid

Vocal segon titular Marzo Lázaro, Josep CU U. de Girona

Vocal tercer titular Larrabeiti López, David CU U. Carlos III Madrid

President suplent Serrat Fernández, Joan CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Català Mallofré, Andreu CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Lorenzo Toledo, Ruben M. CU U. Valladolid

Vocal segon suplent Casares Giner, Vicente CU U. Politécnica de Valencia

Vocal tercer suplent Pavón Mariño, Pablo CU U.Politécnica de Cartagena

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-125/709

Unitat d'adscripció: 709 - Departament d'Enginyeria Elèctrica

Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial

Àrea de coneixement: Enginyeria Elèctrica

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Electrotècnia (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials), Màquines Elèctriques
(Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials) i Qualitat de Subministrament i Integració de Renovables a la
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Xarxa (Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a qualitat del
subministrament elèctric.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-125/709

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Jurado Melguizo, Francisco CU U. Jaén

Secretari titular Gomis Bellmunt, Oriol CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Luo Ren, Ningsu CU U. de Girona

Vocal segon titular Bergas Jané, Joan Gabrien CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercer titular Montaña Puig, Juan CU U. Politècnica de Catalunya

President suplent Arnaltes Gómez, Santiago CU U. Carlos III de Madrid

Secretari suplent Riba Ruiz, Jordi Roger CC U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Pérez Hidalgo, Francisco CU U. Málaga

Vocal segon suplent Sumper, Andreas CC U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercer suplent Ramis Juan,Xavier CU U. Politècnica de Catalunya

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-126/710

Unitat d'adscripció: 710 Departament d'Enginyeria Electrònica

Àmbit de coneixement: Enginyeria. de Tecnologies de la Informació i Comunicacions.

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Micro and Nano Electronic Design, Analog and Mixed-Signal integrated design,
Custom Smart Adaptive Systems (Master's degree in Electronic Engineering); Eral-time DSP System Design
with FPGAs (Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació); Sistemes Hardware de
Processament de la Informació (Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a sensors
intel·ligents integrats i tecnologies de la salut.

Direcció de tesis doctorals.
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Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-126/710

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Guinjoan Gispert, Francesc CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Cabestany Moncusi, Joan CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primera titular Barriol Beumala, Núria CU U. Autònoma de Barcelona

Vocal segon titular Bota Ferragut, Sebastià CU U. Illes Balears

Vocal tercer titular Correig Blanchar, Xavier CU U. Rovira i Virgili

President suplent Silvestre Bergés, Santiago CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Riu Costa, Pere Joan CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Rodríguez Martínez, Angel CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segon suplent Ferrer Ramis, Carles CU U. Autònoma de Barcelona

Vocal tercer suplent Roca Adrover, Miquel CU U. Illes Balears

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-127/710

Unitat d'adscripció: 710-Departament d'Enginyeria Electrònica

Àmbit de coneixement: Enginyeria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Teoria de Circuits (Grau d'Enginyeria Fisica).

Control Theory and Applications (Master's degree in Electronic Engineering).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a micro i
nanotecnologies.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-127/710
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Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Silvestre Bergés, Santiago CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Guinjoan Gispert, Francesc CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Llobet Valero, Eduard CU U. Rovira i Virgili

Vocal segon titular Pradell Cara, Lluis CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercer titular Vilanova, Xavier CU U. Rovira i Virgili

President suplent Puigdollers González, Joaquim CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Nofuentes Garrido, Gustavo CU U. Jaén

Vocal primer suplent Cané, Carles PI CSIC

Vocal segon suplent Sallent Roig, Josep Oriol CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercer suplent Correig Blanchard, Xavier CU U. Rovira i Virgili

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Promoció -

Oferta pública d'ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública d'Ocupació del 2019

Referència del concurs: CU-128/713

Unitat d'adscripció: 713 - Departament d'Enginyeria Química

Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial

Àrea de coneixement: Enginyeria Química

Unitat de vinculació: Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Química Analítica (Grau d'Enginyeria Química –EEBE-), Laboratori d'Enginyeria
Ambiental (Màster en Enginyeria Ambiental -ETSECCPB).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a gestió del medi
ambient i recuperació de recursos.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-128/713

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

Presidenta titular Sastre Requena, Ana Maria CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular De Pablo Ribas, Joan de CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Casas Pons, Ignasi CU U. Politècnica de Catalunya
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Vocal segona titular Hidalgo Muñoz, Manuela CU U. de Girona

Vocal tercer titular Llorens Llacuna, Joan CU U. Barcelona

President suplent Puiggalí Bellalta, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Cortina Pallàs, José Luis CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Aleman Llanso, Carlos Enrique CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segona suplent Salvadó Martín, Victoria de los Ángeles CU U. de Girona

Vocal tercer suplent Esplugas Vidal, Santiago CU U. Barcelona

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Promoció –

Oferta pública d'ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública d'Ocupació del 2019

Referència del concurs: CU-129/715

Unitat d'adscripció: 715 - Departament d'Estadística i Investigació Operativa

Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial

Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Tècniques Estadístiques per la Qualitat (Grau de Tecnologies Industrials); Gestió
de la Qualitat (Màster en Enginyeria d'Automoció).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a anàlisi de dades
complexes per a les decisions empresarials.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-129/715

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Ginebra Molins, Josep CU U. Politècnica de Catalunya

Secretària titular Gómez Melis, Guadalupe CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Ferrer Riquelme, Alberto CU U. Poliécnica de Valencia

Vocal segon titular Juan Ruiz, Jesús CU U. Politécnica de Madrid

Vocal tercer titular Leceño Vázquez, Alberto CU U. Cantabria

President suplent Casanovas García, Josep CU U. Politècnica de Catalunya
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Secretari suplent Delicado Useros, Pedro CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Naya Fernández, Salvador CU U. da Coruña

Vocal segon suplent Gil Mur,Xavier CU U. Internacional de Catalunya

Vocal tercera suplent Viles Díez, Elisabeth CU U. Navarra

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-130/732

Unitat d'adscripció: 732 - Departament d'Organització d'Empreses

Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial (ETSEIB), Institut d'Organització i Control
de Sistemes Industrials (IOC)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Mètodes Quantitatius d'Organització Industrial (especialitat Organització Industrial
del Màster Universitari en Enginyeria Industrial), Mètodes Quantitatius d'Organització Industrial-II (especialitat
Organització Industrial del Màster Universitari en Enginyeria Industrial), Optimització i Simulació (Grau en
Enginyeria de Tecnologies Industrial), Organització Industrial (Màster Universitari en Enginyeria Industrial),
Disseny de la Cadena de Subministrament (especialitat Organització Industrial del Màster Universitari en
Enginyeria Industrial), Introducció a la recerca a l'Enginyeria d'Organització (Màster Universitari en Enginyeria
d'Organització).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a gestió
d'operacions i cadena de subministres.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-130/732

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Pastor Moreno, Rafael CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Andrés Romano, Carlos CU U. Politécnica de Valencia

Vocal primera titular Ramalhinho Lourenço, Helena CC U. Pompeu Fabra

Vocal segona titular Alemany Díaz, Maria del Mar Eva CU U. Politécnica de Valencia

Vocal tercer titular Casadesús Fa, Martí CU U. de Girona

President suplent Framiñan Torres, José Manuel CU U. Sevilla

Secretari suplent Miralles Insa, Cristóbal CU U. Politécnica de Valencia
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Vocal primera suplent García Álvarez, María Ercilia CC U. Rovira i Virgili

Vocal segona suplent Mula Bru, Josefa CU U. Politécnica de Valencia

Vocal tercer suplent García Sabater, Jose Pedro CU U. Politécnica de Valencia

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-131/739

Unitat d'adscripció: 739 – Departament Teoria del Senyal i Comunicacions

Àmbit de coneixement: Enginyeria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Àrea de coneixement: Teoria del senyal i comunicacions

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a les assignatures: Ones Electromagnètiques i Làser (Grau d'Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de Telecomunicació), Fotònica Biomèdica (Grau d'Enginyeria Física), Introduction to
photonics: optics and lasers, Ultrafast and Ultraintense light, Experimental optical techniques in Biology
(Master's degree in Photonics).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a fotònica.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-131/739

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Comeron Tejero, Adolfo CU U. Politècnica de Catalunya

Secretària titular Pérez Neira, Ana Isabel CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Campmany Francoy, José CU U. Politécnica de Valencia

Vocal segon titular Fraile Peláez, Francisco Javier CU U. Vigo

Vocal tercer titular Marsal Garví, Luis Francesc CU U. Rovira i Virgili

President suplent Romeu Robert, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Mallorqui Franquet, Jordi Joan CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Sales Maicas, Salvador CU U. Politécnica de Valencia

Vocal segon suplent Muriel Fernández, Miguel Ángel CU U. Poliécnica de Madrid

Vocal tercer suplent Pallares Marzal, Josep CU U. Rovira i Virgili
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1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2017

Referència del concurs: CU-132/739

Unitat d'adscripció: 739 Dept. Teoria del Senyal i Comunicacions

Àmbit de coneixement: Enginyeries TIC

Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions

Unitat de vinculació: EETAC

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docent. Impartició de
docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes són tasques associades a comunicació sense fils, laboratori de comunicacions sense fils, fonaments de
comunicacions (Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació), next generation wireless communications
and IoT, 5G mobile network planning (Master's degree in Applied Telecommunications and Engineering
Management-MASTEAM).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes relativa a Tecnologies i
Comunicacions sense fils. Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU- 132/ 739

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Casadevall Palacio, Fernando José CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Sallent Ribes, Sebastià CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Domingo Pascual, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segon titular Valdovinos Bardaji, Antonio CU U. Zaragoza

Vocal tercer titular Cardona Marcet, Narcís CU U. Politécnica de Valencia

President suplent Rodríguez Fonollosa, Javier CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Broquetas Ibars, Antoni CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Jofre Roca, Lluis CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segon suplent De Mingo Sanz, Jesús CU U. Zaragoza

Vocal tercer suplent Gozalvez Sempere, Javier CU U. Miguel Hernández

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-133/744
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Unitat d'adscripció: 744 - Departament d'Enginyeria Telemàtica

Àmbit de coneixement: Enginyeria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Àrea de coneixement: Enginyeria Telemàtica

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Transmissió de Dades (Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació), Data Privacy (Màster en Cybersecurity).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a seguretat de la
informació.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-133/744

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Soriano Ibáñez, Miquel CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Melús Moreno, José Luis CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular García Haro, Joan CU U.Politécnica de Cartagena

Vocal segon titular López Muñoz, Javier CU U. Málaga

Vocal tercer titular Díaz Verdejo, Jesús CU U. Granada

President suplent Sallent Ribes, Sebastià CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Serrat Fernández, Juan CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Domingo Ferrer, Josep CU U. Rovira i Virgili

Vocal segon suplent Martínez Pérez, Gregorio CU U. Múrcia

Vocal tercer suplent Franch Gutiérrez, Xavier CU U. Politècnica de Catalunya

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Promoció -

Oferta pública d'ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública d'Ocupació del 2019

Referència del concurs: CU-134/748

Unitat d'adscripció: 748 - Departament Física

Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeries Biotecnològiques

Àrea de coneixement: Física Aplicada

Unitat de vinculació: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
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docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Eficiència energètica (Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació), Rehabilitació
energètica i energies renovables (Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a ciència i
tecnologia en l'edificació.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-134/748

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Isalgue Buxeda, Antonio CU U. Politècnica de Catalunya

Secretària titular Pradell Cara, Trinitat CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primera titular Pascual Miralles, Esther CU U. Barcelona

Vocal segona titular Lacasta Palacio, Ana CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercera titular Cesari Aliberch, Eduard CU U. Illes Balears

President suplent Marques Truyol, Francisco CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Juan Zomoza, José Miguel CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent López Bonilla, Luis CU U. Carlos III de Madrid

Vocal segon suplent Roman Roy, Narciso CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercer suplent Arriaga Martitegui, Francisco CU U. Politécnica de Madrid

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Promoció -

Oferta pública d'ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública d'Ocupació del 2019

Referència del concurs: CU-135/748

Unitat d'adscripció: 748 - Departament de Física

Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeries Biotecnològiques

Àrea de coneixement: Física Aplicada

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de

Barcelona (ETSETB).

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Computational Biology (Grau en Enginyeria Física), Critical Phenomena and
Complexity (Master's degree in Engineering Physics).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a física de la
matèria condensada: efectes quàntics i complexitat.
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Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-135/748

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Boronat Medico, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Marques Truyol, Francisco CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Toral Garcés, Raúl CU U. Illes Balears

Vocal segon titular Muñoz Martínez, Miguel Ángel CU U. Granada

Vocal tercer titular Diaz Guilera, Albert CU U. Barcelona

President suplent Crespo Artiaga, Daniel CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent José Pont, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Sánchez Sánchez, Ángel CU U. Carlos III de Madrid

Vocal segon suplent García Ojalvo, Jordi CU U. Pompeu Fabra

Vocal tercer suplent Sagués Mestre, Francesc CU U. Barcelona

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Promoció –

Oferta pública d'ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública d'Ocupació del 2019

Referència del concurs: CU-136/748

Unitat d'adscripció: 748 - Departament de Física

Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeries Biotecnològiques

Àrea de coneixement: Física Aplicada

Unitat de vinculació: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Mecànica. (Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Acústica Arquitectònica i
Mediambiental (Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació)..

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a biologia
computacional i sistemes complexos.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-136/748
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Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Crespo Artiaga, Daniel CU U. Politècnica de Catalunya

Secretària titular Masoller, Cristina CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Garcia Ojalvo, Jordi CU U. Pompeu Fabra

Vocal segon titular Casademunt Viader, Jaume CU U. Barcelona

Vocal tercera titular Serra Tort, Anna CU U. Politècnica de Catalunya

President suplent Tamarit Mur, Josep Lluis CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Boronat Medico, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Ortin Rull, Jordi CU U. Barcelona

Vocal segon suplent Sagués Mestre, Francesc CU U. Barcelona

Vocal tercera suplent Lacasta Palacio, Ana CU U. Politècnica de Catalunya

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Promoció -

Oferta pública d'ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública d'Ocupació del 2019

Referència del concurs: CU-137/749

Unitat d'adscripció: 749 - Departament de Matemàtiques

Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeries Biotecnològiques

Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior Enginyeria Industrial Barcelona (ETSEIB) i Facultat Matemàtiques
i Estadística (FME)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: assignatures impartides pel Departament de Matemàtiques en Grau i Màster en les
unitats de vinculació.

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a sistemes
dinàmics.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-137/749

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

Presidenta titular Martínez-Seara Alonso, Maria Teresa CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Masdemont Soler, Josep CU U. Politècnica de Catalunya
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Vocal primer titular Solà-Morales Rubió, Joan CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segona titular Fagella Rabionet, Núria CU U. Barcelona

Vocal tercer titular Palacián Subiela, Jesús CU U. Pública Navarra

Presidenta suplent Miranda Galcerán, Eva CC U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Delshams Valdés, Amadeu CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Cabré Vilagut, Xavier CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segon suplent Fontich Julià, Ernest CU U. Barcelona

Vocal tercer suplent Jarque Ribera, Xavier CU U. Barcelona

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-138/750

Unitat d'adscripció: 750 - Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC

Àmbit de coneixement: Enginyeria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions

Unitat de vinculació: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: Enginyeria de Sistemes i Integració de Sistemes (Grau d'Enginyeria de Sistemes
TIC).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a circuits i
sistemes de comunicació.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-138/750

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Torres Torres, Francesc CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Comeron Tejero, Adolf CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Nadeu Camprubí, Climent CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segona titular Suárez Rodríguez, Almudena CU U. Cantabria

Vocal tercer titular Rodríguez Vázquez, Ángel CU U. Sevilla

President suplent Broquetas Ibars, Antoni CU U. Politècnica de Catalunya
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Secretari suplent Vázquez Grau, Gregori CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Molina Fernández, Iñigo CU U. Málaga

Vocal segona suplent Martín Guerrero, Teresa Maria CU U. Málaga

Vocal tercer suplent Collantes Metola, Juan Maria CU U. País Vasco

 

 

1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Lliure -

Oferta pública d'ocupació: 2019

Referència del concurs: CU-139/758

Unitat d'adscripció: 758 - Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció

Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial

Àrea de coneixement: Projectes d'Enginyeria

Unitat de vinculació: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: a les assignatures: Direcció Integrada de Projectes (Màster Universitari en
Enginyeria Industrial), Sistemes i eines de gestió ambiental (Màster Universitari en Enginyeria Ambiental).

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a innovació de la
construcció.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-139/758

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Ramos Schneider, Gonzalo CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari titular Casals Casanova, Miquel CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Capuz Rizo, Salvador CU U. Politécnica de Valencia

Vocal segona titular García Melón, Mónica CU U. Politécnica de Valencia

Vocal tercera titular Bovea Edo, M. Dolores CU U. Jaume I

President suplent Casas Rius, Joan Ramón CU U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Romeu Garbí, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Ortega Fernández, Francsico CU U. Oviedo

Vocal segon suplent Gallardo Izquierdo, Antonio CU U. Jaume I

Vocal tercera suplent Vidal Nadal, Maria Rosario CU U. Jaume I
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1 plaça del cos docent de Catedràtic d'Universitat -Torn Promoció -

Oferta pública d'ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública d'Ocupació del 2019

Referència del concurs: CU-140/758

Unitat d'adscripció: 758 - Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció

Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial

Àrea de coneixement: Projectes d'Enginyeria

Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes tasques associades a: assignatures impartides per la unitat d'adscripció al centre de vinculació en relació
amb el plantejament, el disseny i la gestió de projectes d'enginyeria industrial (Grau en Enginyeria en
Tecnologies Industrials), i la direcció de TFGs (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials) i de TFMs
(Màster Universitari en Enginyeria Industrial), relacionats amb la mobilitat sostenible.

Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, relativa a enginyeria de
projectes: disseny, sostenibilitat i comunicació.

Direcció de tesis doctorals.

Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

 

Comissió CU-140/758

 

Càrrec Cognoms i nom cos Universitat

President titular Martínez de Pisón, Francisco Javier CU U. Rioja

Secretari titular Casals Casanova, Miquel CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Contreras Sanz, Javier CU U. Castilla la Mancha

Vocal segon titular Roure Fernández, Francesc CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercera titular Vidal Nadal, Rosario CU U. Jaume I

President suplent Ortega Fernández, Francisco CU U. Oviedo

Secretari suplent Bautista Valhondo, Joaquin CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer suplent Ordieres Mere, Joaquin Bienvenido CU U. Politécnica de Madrid

Vocal segon suplent Mateo Garcia, Antonio Manuel CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal tercera suplent Bovea Edo, M. Dolores CU U. Jaume I
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ANNEX III

Criteris de valoració

 

Amb caràcter totalment general, la CAP ha de valorar els següents aspectes dels historials de les persones
candidates i d'acord amb el perfil de la plaça (annex II).

 

Respecte als mèrits docents es consideraran:

A. Dedicació docent

A.1. Docència universitària donada (primers i segons cicles, grau i/o postgrau).

A.2. Direcció de tesis doctorals.

A.3. Direcció de PFC, tesines, treballs de fi de màster i DEA.

A.4. Altres mèrits relacionats amb l'activitat docent.

B. Qualitat de l'activitat docent

B.1. Avaluacions positives de la seva activitat.

B.2. Material docent original i publicacions docents.

B.4. Altres mèrits relacionats amb la qualitat de l'activitat docent.

C. Qualitat de la formació docent

C.1. Participació com a ponent en congressos orientats a la formació docent universitària.

C.2. Participació com a assistent en congressos orientats a la formació docent universitària.

C.3. Altres mèrits relacionats amb la qualitat de la formació docent.

 

Respecte als mèrits investigadors (incloent-hi la investigació en tecnologies educatives) es tindran en
consideració:

D. Qualitat i difusió dels resultats de l'activitat investigadora

D.1. Publicacions científiques indexades.

D.2. Altres publicacions científiques.

D.3. Llibres i capítols de llibres.

D.4. Creacions artístiques professionals.

E. Congressos

F. Conferències i seminaris

G. Qualitat i nombre de projectes i contractes d'investigació

G.1. Participació en projectes i/o en contractes d'investigació.

G.2. Altres mèrits relacionats amb la qualitat i el nombre de projectes i contractes d'investigació.

H. Qualitat de la transferència dels resultats

H.1. Patents i productes amb registre de propietat intel·lectual.

H.2. Transferència de coneixement al sector productiu.

H.3. Altres mèrits relacionats amb la qualitat de la transferència dels resultats.

I. Mobilitat del professorat
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I.1. Estades en centres d'investigació.

I.2. Altres mèrits relacionats amb la mobilitat del professorat.

J. Altres mèrits relacionats amb l'activitat investigadora

 

Respecte a la gestió universitària es considerarà:

K. Experiència en gestió i administració educativa, científica i tecnològica

K.1. Desenvolupament de càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits als Estatuts de
la Universitat o que hagin estat assimilats, o a organismes públics d'investigació durant un any com a mínim.

K.2. Desenvolupament de càrrecs en l'entorn educatiu, científic o tecnològic en l'Administració general de
l'Estat o de les comunitats autònomes durant un any com a mínim.

K.3. Altres mèrits relacionats amb l'experiència en gestió i administració, incloent-hi les tasques de
representació sindical i de personal.

Naturalment, els candidats o candidates poden aportar altres mèrits que consideren apropiats.

 

L. Premis i altres mèrits

En tots els casos serà objecte d'una valoració especial l'acreditació del coneixement de llengües estrangeres,
especialment l'anglesa.

Els pesos dels blocs d'indicadors relacionats amb la recerca i la docència serà com a mínim del 45 % i el 25 %,
respectivament, i el del relacionat amb la gestió, del 5 %, també com a mínim. No obstant això, en cas que les
valoracions dels indicadors relacionats amb la docència siguin insuficients, es podrà declarar no apte el
candidat o candidata, amb independència de la resta de qualificacions.

La CAP fixarà els pesos relatius assignats a les dues proves de les quals consta el concurs d'accés a places de
Catedràtic d'Universitat; en tot cas, cap exercici no podrà tenir un pes inferior al 40%. La CAP farà públiques
les valoracions obtingudes per cadascuna de les persones candidates en les diferents proves del concursos,
expressades en una escala de 0 a 10 per a cadascun d'elles.

En tots els concursos es tindrà en compte el que disposi la normativa legal en matèria d'universitats respecte a
la concreció del coneixement suficient de les llengües oficials (en l'actualitat, l'article 6.4 de la Llei
d'universitats de Catalunya). Així mateix, en igualtat de mèrits, s'aplicarà el criteri de discriminació positiva a fi
d'afavorir la igualtat de gènere.

 

(20.184.055)
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