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ACORD PEL QUAL S’APROVA  EL  PLA DE CAPTACIÓ PER AL PDI A LA UPC 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

     La necessitat de renovació de la plantilla de personal de la universitat és un dels problemes 
més importants que cal abordar en els propers anys. A data d’avui, les limitacions legals i 
pressupostàries suposen una greu dificultat per disposar de la plantilla necessària i per 
aconseguir un equilibri entre unitats.  A fi i efecte d’optimitzar els recursos i captar personal que 
ja ha aconseguit èxit en convocatòries públiques competitives, s’han de buscar mecanismes per 
dotar la universitat d’atractiu per captar i retenir aquest talent. 

En aquest context, és necessari establir les bases mitjançant les quals es faciliti l’inici de la 
carrera acadèmica del PDI, respectant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat 
que, en tot cas, han de regir les convocatòries i planificar de forma estratègica la cobertura de 
les necessitats estructurals d’aquest personal. 

A data d’avui, la universitat només ofereix la possibilitat de participar en el programa 
d’estabilització a persones amb contracte de lector, o aquelles beneficiàries d’una convocatòria  
Ramon y Cajal o Beatriz Galindo.  Per altra banda, el Ministeri d’Universitats identifica un llistat 
de programes d’excel·lència (concretament a l’ Annex V de la resolució de 2 de desembre de 
2021, BOE núm. 293, de 8 de desembre de 2021). L’aparició d’aquests programes i la qualitat 
dels mateixos fa que la UPC cequi convenient que, sota determinades condicions, es garanteixi 
la continuïtat a la institució dels doctors provinents dels programes d’excel·lència abans 
esmentats. Cal dir però, que aquests programes són heterogenis tant en la seva durada com en 
el període professional que cobreixen i que hi ha una gradació en els seus estàndards de qualitat, 
de forma que tot i ser tots ells d’excel·lència no són homologables entre ells.  

L’objectiu de la UPC amb aquest Pla de Captació és el d’oferir oportunitats per tal que les 
doctores i doctors que han aconseguit un contracte en algun d’aquests programes pugui  
continuar la seva carrera acadèmica a la universitat. A banda de la via de professorat lector i dels 
programes Ramon y Cajal, Beatriz Galindo i Serra-Húnter, que ja estan integrats en la captació i 
estabilització vigents a la UPC, actualment els programes considerats d’excel·lència per part del 
Ministeri d’Universitats són els següents (BOE núm. 293, de 8 de desembre de 2021): 

• Convocatòries internacionals 

  Programes ERC Grants (Unió Europea) 

  Programa Marie Curie Individual Fellowships (Unió Europea) 

  Programa CERN Senior Fellowship (Unió Europea) 

• Convocatòries nacionals 

  Programa Juan de la Cierva (extint, convocatòries entre 2004-2013) 

  Programa Juan de la Cierva-incorporación (convocatòries 2014-actualitat) 

  Programa «María Zambrano para la atracción de talento internacional» 

• Convocatòries autonòmiques (Catalunya) 

  Programa ICREA Senior 



  Programa Beatriu Pinós 
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 Atesa la heterogeneïtat esmentada, el tipus de plaça a què podran accedir les persones que 
s’incorporen a UPC com a resultat de ser beneficiàries d’algun d’aquests programes 
(condicionada a la superació del pla d'estabilització corresponent) dependrà del tipus de 
contracte mitjançant el qual han iniciat la seva carrera acadèmica a la UPC.  A continuació es 
detalla cadascun dels casos: 

Les persones que s’han incorporat a la UPC pel fet d’haver estat beneficiàries d’un Advanced 
Grant, Consolidator Grant de l’European Research Council o d’un programa Beatriz Galindo 
podran participar enun concurs per accedir a una plaça de de catedràtic d’universitat o 
catedràtic contractat. 

Les persones que s’han incorporat a la UPC pel fet d’haver estat beneficiàries d’un Starting Grant 
de l’European Research Council, o dels programes Ramon y Cajal o  Beatriz Galindo Junior 
podran  participar  en un concurs per accedir a una plaça de de titular d’universitat o professorat 
agregat. 

Les persones que s’han incorporat a la UPC pel fet d’haver estat beneficiàries d’un ajut en els 
programes Juan de la Cierva incorporación, María Zambrano (1), Beatriu de Pinòs i Marie Curie 
com a pas previ al pla d’estabilització podran participar en un concurs per accedir a una plaça 
de lector. Si superen el concurs i el pla d’estabilització corresponent, en un termini de 2 anys a 
partir del seu inici com a professorat lector, es convocarà el procés d’estabilització corresponent. 
Excepcionalment, les persones que s’incorporin des d’un d’aquests programes i que disposen de 
l’Acreditació de Recerca o de Recerca Avançada emesa per AQU Catalunya, o la de Titular 
d’Universitat emesa per ANECA, i a la seva vegada puguin acreditar una docència de 90 punts 
PAD, podran presentar-se al pla d’estabilització, i en el cas de superar-lo, podran concursar a 
una plaça de professorat agregat o titular d’universitat. 

El diagrama de possible carrera acadèmica a la UPC en aplicació d’aquest acord, sempre en 
conformitat a les bases particulars de cadascuna de les convocatòries de places i del pla 
d’estabilització vigent, quedaria de la següent manera: 

 



 
 
 
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

L’eventual aparició de nous programes públics competitius considerats d’excel·lència requerirà 
una actualització del programa de captació, prèvia negociació amb l'òrgan col·legiat de 
representació del Personal Docent Investigador Laboral, que haurà de ser aprovada pel Consell 
de Govern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El programa María Zambrano que s’esmenta en aquest document fa referència únicament, 
en ambdós casos, a la convocatòria aprovada per Consell de Govern de l’1 de juliol de 2021 (CG/ 
2021/03/23) i a la convocatòria complementària aprovada per Consell de Govern del 5 d’abril 
de 2022 (CG/2022/03/27), a l’empara del Reial decret 289/2021, de 20 d’abril (publicat al BOE 
núm. 96 de 22 d’abril de 2021), pel que es regula la concessió directa de subvencions a 
universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol durant el període 
2021-2023. En futures convocatòries no serà d’aplicació el contingut d’aquest acord, adoptant-
se les decisions oportunes quan correspongui. 


