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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN
3544/2007, de 29 de noviembre, por la que se convoca concurso público para cubrir 
plazas de profesorado contratado.

Primer.- Aquest rectorat ha resolt convocar a concurs les places que figuren a 
l’annex 1 d’aquesta resolució i que es regeix pel que disposa el reglament per a la 
provisió i contractació de professorat lector, aprovat pel Consell de Govern del 29 
d’abril de 2004 i publicat al DOGC de data 11 de maig de 2004.

Segon.- Per a ser admès a aquest concurs, es necessari estar en possessió dels 
requisits generals establerts per a l’accés a la Funció Pública, llevat de la nacio-
nalitat.

A més dels requisits generals, els candidats han de complir els requisits espe-
cífics que s’assenyalen a l’article 2.2 del reglament per a la provisió i contractació 
de professorat col·laborador i del reglament per a la provisió i contractació de 
professorat lector.

Tercer.- Els qui desitgen prendre part en el concurs, han de presentar al Registre 
General d’aquesta Universitat o en els Registres públics de la UPC i adreçat a la 
Unitat de Concursos o d’acord amb la forma que estableix la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú en la versió que li ha atorgat la Llei 4/1999, la documentació 
següent:

a) Sol·licitud degudament complimentada (annex 2)
b) Fotocòpia del DNI
c) Fotocòpies compulsades dels documents que acrediten els requisits establerts 

al punt 2.2 dels reglaments respectius.
Les persones aspirants han d’abonar a la UPC, en concepte de dret d’examen, la 

quantitat següent:
Per a places de professorat Lector: 25 !.
En cas de presentar-se a més d’una plaça de la mateixa categoria, només s’ha 

d’efectuar un pagament al compte corrent 2100-3648-99-2500001536 de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (concursos i oposicions) tot indicant-hi el nom i 
els cognoms, el DNI i els codis de les places a les quals es vol concursar.

A la sol·licitud cal adjuntar el justificant acreditatiu de pagament dels drets. La 
manca de pagament d’aquest drets durant el termini de presentació de sol·licituds 
és irreparable i determina l’exclusió de l’aspirant.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 21 de desembre de 
2007.

Els reglaments, les places convocades, model de sol·licitud, les relacions d’admesos 
i exclosos, comissions de selecció, criteris generals de valoració, procediment de 
resolució i resultat dels concursos estan exposats a la pàgina web de concursos del 
servei de personal: www.upc.es/concursos.

Quart.- El període per a la resolució dels concursos és de l’1 al 15 de febrer de 
2008, ambdós inclosos.

Cinquè: Els contractes hauran de signar-se abans del 14 de març de 2008, passada 
aquesta data, la plaça quedarà sense proveïrse.

Sisè: Les retribucions anuals són:
Professorat Lector: 31.155,74 !

Setè.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona 
interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la notificació, davant el Jutjat Contenciós de 
Barcelona o del corresponent al seu domicili, a la seva elecció, sense perjudici de la 
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possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

Barcelona, 29 de novembre de 2007

(P. D. Resolució 3010/2006 de 13 de desembre)

JOSÉ LUIS ANDRÉS YEBRA

Vicerector de Personal Acadèmic

ANNEX 1

PLACES PROFESSORAT LECTOR

Referència de la plaça: LEC-1/704
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Arquitectura / Construccions Arquitectòniques
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 704. Departament Construccions Arquitec-
tòniques I
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.T.S. d’Arquitectura de Barcelona / E.T.S. 
d’Arquitectura del Vallès
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de 
suport associades a les assignatures d’arquitectura legal i de gestió arquitectònica, 
de l’edificació i de l’urbanisme dels plans d’estudi de les escoles d’assignació a nivell 
de grau(troncals i optatives), així com de postgrau. Participació en la recerca amb 
possible direcció de grups i projectes, relativa a l’àrea d’arquitectura legal i gestió 
arquitectònica, de l’edificació i de l’urbanisme. Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-2/710
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i la comunicació / 
Tecnologia Electrònica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 710. Departament Enginyeria Electrònica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Eng. Tècnica Industrial de Terrassa / 
E.T.S. d’Eng. Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a qualsevol assignatura de les impartides pel Departament a 
les escoles d’assignació. Participació en la recerca amb possible direcció de grups 
i projectes, relativa a els dos grups de recerca de la secció Terrassa-Manresa del 
Departament o els altes grups de recerca del Departament.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-3/714
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tècniques de la Indústria / Enginyeria Tèxtil i Pa-
perera
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 714. Departament Enginyeria Tèxtil i Pape-
rera
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Eng. Tècnica Industrial de Terrassa / 
E.T.S. d’Eng. Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a les assignatures relacionades amb la física mecànica tèxtil 
de primer, segon i tercer cicle, impartides pel departament a les escoles assignades. 
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Especialment, dintre del grup d’assignatures de filatura, teixits de punt, teixits d’ús 
tècnic i teles no teixides.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a la 
física mecànica tèxtil en les línies de treball pròpies dels grups de recerca vinculats 
al departament.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-4/714
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tècniques de la Indústria / Enginyeria Tèxtil i Pa-
perera
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 714. Departament Enginyeria Tèxtil i Pape-
rera
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Eng. Tècnica Industrial de Terrassa / 
E.T.S. d’Eng. Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a les assignatures relacionades amb la físico-química tèxtil 
de primer, segon i tercer cicle impartides pel departament a les escoles assignades. 
Especialment, dintre del grup d’assignatures: matèries i polímers tèxtils naturals 
i químics.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
la físico-química de matèries i polímers tèxtils en les línies de treball pròpies dels 
grups de recerca vinculats al departament.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-5,6/717
Categoria /Dedicació: 2 Places de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Arquitectura / Expressió Gràfica a l’Enginyeria
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 717. Departament Expressió Gràfica a 
l’Enginyeria
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Eng. Tècnica Industrial de Barcelo-
na
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a les assignatures troncals d’oficina tècnica i expressió gràfica 
i DAO (1r cicle).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
multimèdia aplicat a l’enginyeria.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-7/723
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i la Comunicació / 
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 723. Departament Llenguatges i Sistemes 
Informàtics
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Eng. Tècnica Industrial de Terrassa / 
E.T.S. d’Eng. Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a qualsevol de les assignatures que el departament imparteix 
a l’escola d’assignació.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
qualsevol dels grups de recerca relacionats amb el departament.

Direcció de tesis doctorals.
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Referència de la plaça: LEC-8/727
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Matemàtica Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 727. Departament Matemàtica Aplicada III
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.T.S. d’Eng. Camins Canals i Ports de Bar-
celona / Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a l’assignatura de càlcul numèric de la titulació d’enginyeria 
geològica de E.T.S. d’Eng. Camins Canals i Ports de Barcelona i assignatures 
de mecànica computacional i mecànica computacional no lineal dels masters de 
matemàtica aplicada i d’enginyeria. matemàtica de la Facultat de Matemàtiques i 
Estadística.

Participació en la recerca relativa a l’àmbit dels mètodes numèrics en ciències 
aplicades i enginyeria.

Participació en projectes de recerca finançats amb convocatòries públiques i en 
contractes d’investigació i transferència de tecnologia amb empreses i/o adminis-
tracions.

Direcció tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-9/729
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tècniques de la Indústria / Mecànica de Fluids
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 729. Departament Mecànica de Fluids
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Eng. Tècnica Industrial de Barcelo-
na
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a redacció de programes, coordinació dels equips docents. 
Impartició de docència de les pròpies activitats de docència, avaluació i elaboració 
de material de suport i totes aquelles tasques associades a les assignatures que 
s’imparteixen al centre d’adscripció funcional com enginyeria fluidomecànica i 
enginyeria tèrmica, centrals elèctriques, màquines hidràuliques, càlcul i projectes 
de tot tipus d’instal·lacions; climatització, refrigeració energia solar i eòlica.

Formació i participació en les diferents línies de recerca i de treball del depar-
tament.

Participació en òrgans de govern de la unitat d’adscripció. Crear i mantenir vincles 
amb diferents grups i centres de recerca d’àmbit tant nacional com internacional. 
Realitzar transferència de tecnologia amb diferents empreses externes.

Direcció tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-10/731
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Òptica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 731. Departament Òptica i Optometria
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Òptica i Optometria de Terrassa
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a assignatures del departament en l’àmbit de la contactologia: 
contactologia bàsica, contactologia aplicada i contactologia avançada.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes preferentment 
en l’àmbit de les lents de contacte, dins els grups de recerca del departament, en 
optometria i contactologia.

Direcció de tesis doctorals.
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Referència de la plaça: LEC-11/741
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Agroalimentària / Investigació i Pros-
pecció de Mines
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 741. Departament Enginyeria Minera i Re-
cursos Naturals
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Esc. Pol. Superior d’Eng. de Manresa
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a l’enginyeria i morfologia del terreny 
i fonaments geològics a l’enginyeria minera.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
la investigació i prospecció de mines.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-12/745
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Prof. Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Agroalimentària / Genètica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 745. Departament Enginyeria Agroalimen-
tària i Biotecnologia
Unitat bàsica d’adscripció funcional: E.U. d’Eng. Tècnica Agrícola de Barcelona
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material 
de suport associades a la millora genètica vegetal, recursos fito genètics a nivell de 
docència teòrica i pràctica.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
millora genètica vegetal i recursos fito genètics i disciplines auxiliars d’aquestes.

Direcció de tesis doctorals.

ANNEX 2

SOL·LICITUD per a participar a places de professorat contractat

1. Dades de la plaça convocada a concurs
Convocatòria
Categoria
Referència de la plaça
Unitat d’adscripció orgànica
Unitat d’adscripció funcional
Tasques / Àmbit coneixement
Publicada al DOGC de data

2. Dades personals
Cognoms
Nom
Núm. NIF
Núm. d’afiliació a la Seg. Social
Adreça actual
Població (província)- Codi postal-
Telèfon/s
Correu electrònic

3. Dades acadèmiques
Titulacions acadèmica
Universitat emissora del títol
Data lliurament
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4. Documents que cal presentar
Sol·licitud degudament complimentada
Fotocòpia DNI o passaport
Fotocòpies compulsades dels documents que acreditin els requisits específics 

establerts als punts 2 dels articles 2 dels reglaments corresponents.
Justificant acreditatiu original de pagament de drets
El sotasignant,
Sol·licita: Ésser admès al concurs per proveir la plaça abans esmentada.
Declara: Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta 

sol·licitud i que reuneixo les condicions generals exigides a la convocatòria abans 
esmentada.

Barcelona, (data)
(signatura)

PG-201607 (07.338.029)
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UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

RESOLUCIÓN
de 16 de noviembre de 2007, de corrección de errores de la Resolución de 17 de 
septiembre de 2007, por la cual se convoca concurso para la provisión de una plaza 
de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la resolución de 17 de 
septiembre de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 5004, de 8 de noviembre de 2007, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En la página 44433 en el artículo 5.1 del anexo 1 donde dice:
Comisión Titular:
Presidente: Pablo Salvador Coderch, catedrático de universidad de la Universidad 

de Magnucia
Debe decir:

Comisión Titular:
Presidente: Pablo Salvador Coderch, catedrático de universidad de la Universitat 

Pompeu Fabra

En la página 44441 en el artículo 5.1 del anexo 1 donde dice:
Comisión Suplente:
Secretario: Jordi Ferrer Beltran, titular de universidad de la Universitat Pompeu 

Fabra
Debe decir:

Comisión Suplente:
Secretario: Jordi Ferrer Beltran, titular de universidad de la Universitat de Gi-

rona

Barcelona, 16 de noviembre de 2007

JOSEP JOAN MORESO I MATEOS

Rector

PG-201112 (07.333.073)


