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APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES DE CAPTACIÓ DE 
PROFESSORAT 2020 EN APLICACIÓ DEL CRITERI 3 DE L’ACORD 
CG/2019/07/44, D’11 DE DESEMBRE, DEL CONSELL DE GOVERN 

Antecedents 

Per Acord CG/2019/07/44, d’11 de desembre, del Consell de Govern, es va 
aprovar la distribució de les places de captació de professorat objecte de 
convocatòria de provisió durant el 2020, el qual preveia la distribució de dues 
places en aquelles unitats amb mancances de professorat a temps complet en 
àmbits molt específics i establia el procediment per a la seva assignació. 

D’acord amb el previst en l’esmentat Acord, s’ha constituït una comissió de 
valoració integrada pels vicerectors de Política Acadèmica i de Política de PDI i 
per la  directora del departament d’Arquitectura de Computadors. 

Avaluades les propostes, la comissió ha proposat que  les dues places pendents 
de distribuir s’assignin a: 

- Una al departament de Representació Arquitectònica, per reforçar l’àmbit
de  tècniques de representació digital d’infraestructures basades en BIM
(Building information modeling).

- Una al departament d’Organització d’empreses per poder donar resposta
a les necessitats derivades del nou màster del KIC Urban Mobility, i en
concret a l’itinerari “Future Mobile Markets and Services”.

En exercici de les competències establertes en els articles 189 i 207 dels Estatuts 
de la Universitat Politècnica de Catalunya i amb l’informe favorable de la 
Comissió de Personal i Acció Social, el Consell de Govern formula el següent 

 ACORD 

Únic.- Aprovar la distribució de les places de captació de professorat 2020 en 
aplicació del criteri 3 de l’Acord CG/2019/07/44, d’11 de desembre de Consell 
de Govern en els següents termes: 

Departament Places 

732 ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 1 
752 REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA 1 


