
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 672/2021, de 18 de maig, de modificació i anul·lació parcial de la convocatòria de concursos
públics per a la contractació de professorat agregat convocada per la Resolució 452/2021.

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET

Per resolució 452/2021 es van convocar deu concursos públics per a la contractació de professorat agregat,
esmenada per resolució 621/2021.

Atès el requeriment de la Direcció General de Costos de Personal del Ministeri d'Hisenda es procedent modificar
la base 2 de la convocatòria.

Així mateix, es convenient anular parcialment la convocatòria detraient de la mateix una de les places
convocades.

Per tot l'exposat, en ús de de les atribucions que tinc conferides segons el que estableixen els Estatuts
d'aquesta universitat.

RESOLC:

Primer.- Modificar la base 2 de la convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat
agregat convocada per la resolució 452/2021, que resta redactada en els següents termes:

2. Requisits de les persones candidates

   a) Poden participar en aquesta convocatòria persones de qualsevol nacionalitat. L'acreditació d'aquesta s'ha
de fer amb els documents corresponents mitjançant certificats de les autoritats competents del país d'origen,
traduïts a alguna de les dues llengües oficials de la UPC, català o castellà.

   b) Tenir l'edat mínima exigida per la normativa vigent.

   c) Tenir la capacitat funcional necessària per complir amb les funcions corresponents al professorat
universitari.

   d) 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, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional 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.

   e) Les persones aspirants han de tenir un nivell lingüístic que asseguri la competència del professorat per
participar amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques,
de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants.

   f) Tenir el títol de doctor o doctora. En el cas que el títol no hagi estat expedit per una universitat espanyola
o reconegut en el país, serà necessari que hagi estat homologat amb els de caràcter oficial a Espanya.

   g) Disposar de l'acreditació de recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU) o equivalent previst a la llei per poder ser contractat com a professor agregat o professora agregada.

   h) A les places assenyalades amb un asterisc “*”, seran requisits:

      I. Estar en possessió del certificat I3 del personal docent i investigador del sistema universitari espanyol.
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      II. Haver finalitzat el Programa Ramon y Cajal. Els aspirants acreditaran aquest requisit mitjançant un
document de l'entitat on s'hagi dut a terme el Programa Ramon y Cajal.

   i) Acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral. El
requisit s'acompleix si es disposa de l'acreditació de recerca o recerca avançada, l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

   j) Acreditar dos anys d'activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de
tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la universitat convocant, en els
termes previstos a l'Acord del Consell de Govern CG/2019/07/41, de 11 de desembre, pel qual s'aprova la
normativa reguladora de l'acreditació de la desvinculació acadèmica

Els requisits establerts s'han de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i
s'han de mantenir fins a la contractació.

Segon.- Anular parcialment la resolució 452/2021, per la qual es convoquen concursos públics per a la
contractació de professorat agregat, detraient la plaça AG-265/702.

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 el 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, 18 de maig de 2021

Francesc Torres

Rector

(21.139.010)
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