MODIFICACIÓ DE LES NORMATIVES DE PROVISIÓ I
CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR I D’AVALUACIÓ
DEL PDI CONTRACTAT TEMPORAL DE LA UPC

Acord núm.185/2011 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació de
les normatives de provisió i contractació de professorat lector i d’avaluació del
PDI contractat temporal de la UPC.
•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Personal
i Acció Social celebrada el dia 26/10/11.

•

Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 09/11/2011.
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Modificació de les normatives de provisió i contractació de professorat
lector i d’avaluació del PDI contractat temporal de la UPC
Preàmbul
La figura de professorat lector es correspon freqüentment amb l’inici de la carrera acadèmica
un cop assolit el grau de doctor. És un contracte temporal per un període de quatre anys,
durant el qual, la persona interessada ha d’assolir mèrits acadèmics suficients per aconseguir
una acreditació de professorat permanent, ja sigui funcionari o laboral. Es tracta, doncs d’una
figura contractual sobre la que s’ha de dedicar un important i qualitatiu esforç de selecció dons
la major part d’aquest professorat s’estabilitzarà a la UPC.
El grau de doctor és requisit per ser admès als processos selectius corresponents a places de
professorat lector, d’acord amb allò disposat a l’article 49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’Universitats de Catalunya. L’Homologació del títol o grau de doctor estranger al
corresponent espanyol és competència de les universitats, d’acord amb allò establert al Reial
decret 309/2005, de 18 de març, que, en el cas de títols d’estats membres de la Unió Europea
s’haurà de resoldre atenent, únicament a la correspondència entre el grau acadèmic del títol
estranger i el corresponent a l’espanyol.
No obstant, en tractar-se de contractes temporals, per a l’expedició de l’informe previst a la
Llei per a la contractació com a professor lector no és necessari acreditar l’homologació del
títol de doctor, en cas que aquest sigui estranger.
L’experiència acumulada en la gestió dels processos d’accés a aquestes places fan palesa la
confusió de les persones candidates en quant al requisit d’homologació del títol, aspecte que
ha provocat certa contrarietat no només en les mateixes persones, sinó també en les seves
corresponents unitats bàsiques d’adscripció. És per això que és convenient introduir
modificacions adreçades a flexibilitzar aquest requisit en els processos d’accés de professorat
lector, per tal de continuar optant a la captació de les persones millor preparades, emfatitzant
els principis de mèrit i capacitat, tot respectant el principi d’igualtat en l’accés a la funció
pública.
És per això que el Consell de Govern,
ACORDA
1. Modificació del reglament per a la provisió i contractació de professorat lector, aprovat
per Acord núm. 71/2004, del Consell de Govern de 29 d’abril.
L’article 14. Contractació queda redactat de la següent manera:
Article 14. Contractació
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Finalitzat el concurs per una plaça, es realitzen els tràmits de contractació de la persona
proposada i se l’adscriu a les unitats corresponents. Per tal de formalitzar el contracte, la
persona concursant proposada ha de presentar al servei de personal la documentació
necessària per a la contractació, en el termini màxim de 8 dies naturals, d’acord amb la
convocatòria, a comptar des del dia següent de la data de la publicació del resultat del
concurs.
Cas que la persona concursant proposada presenti la seva renúncia o, en no donar
compliment al que està establert en el requisit anterior, decaigui en el seu dret, la plaça
queda vacant.
Quan la persona proposada procedeixi de països no comunitaris caldrà que acompleixi els
requisits legislatius necessaris per a la seva contractació i corresponent afiliació.
En cas que la persona interessada presenti per a la seva contractació un títol de doctor
estranger haurà d’acreditar la corresponent homologació al títol espanyol,com a molt tard
en el termini de la primera avaluació a que estigui sotmès, d’acord amb la normativa
d’avaluació del PDI temporal, als efectes de continuïtat dels contractats, aprovada per
Acord 122/2005, del Consell de Govern de 29 d’abril.
En cap cas, la persona concursant guanyadora podrà iniciar la seva activitat si prèviament
no ha estat donada d’alta a la Seguretat Social i ha signat el contracte.
2. Modificació de la normativa d’avaluació del PDI contractat temporal, als efectes de
continuïtat dels contractats, aprovada per Acord 122/2005, del Consell de Govern de 29
d’abril.
L’apartat corresponent als objectius i criteris d’avaluació del professorat lector es modifica
en el següent sentit:
[....\...]
En particular, per a la pròrroga del contracte és suficient que es compleixin les tres
condicions següents:
· La valoració positiva per part de les unitats.
· La valoració per part dels estudiants >= 2,5 a la pregunta 4.
· El compliment de l’encàrrec acadèmic rebut, d’acord amb el que s’estableix per
a la categoria de lector.
Addicionalment serà necessari per a la pròrroga del contracte que la persona interessada
acrediti, en cas que no ho hagi fet amb anterioritat, la corresponent homologació al títol de
doctor per una universitat espanyola.
[..../...]
Barcelona, octubre de 2011
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