
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5129 – 13.5.200836666

Cargos y personal

UNIVERSIDADES
CATALANAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN
1327/2008, de 28 de abril, por la que se convoca concurso público para cubrir 
plazas de profesorado contratado.

Resolució 1327/2008 del 28 d’abril, per la qual es convoca concurs públic per 
cobrir places de professorat contractat, a l’empara del que disposa la Llei Orgàni-
ca 4/2007, del 12 d’abril per la qual es modiica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, l’article 45 de la Llei d’Universitats de Catalunya, els 
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i pel reglament per a la provisió 
i contractació de professorat lector.

Primer.- Aquest rectorat, d’acord amb la legislació vigent, ha resolt convocar a 
concurs les places que iguren a l’annex 1 d’aquesta resolució i que es regeix, en 
matèria de desenvolupament del concurs, 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 nacionalitat.

A més dels requisits generals, els candidats han de complir els requisits especíics 
següents:

Professorat Lector:
-Estar en disposició del títol de doctor.
-Disposar de l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-

versitari de Catalunya (AQU) o equivalent previst a la llei per a ser contractat com 
a professor 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 al Servei 
de Personal, Unitat de Gestió de PDI 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) Fotocòpia compulsada que acreditin els requisits especíics establerts al punt 

segon d’aquesta convocatòria (aquests requisits han d’estar referits sempre a la data 
d’expiració del termini de presentació de sol·licituds).

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 justiicant 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.

D’acord amb la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, estan exemptes del pagament d’aquests drets d’examen 
les persones que estan en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica, 
així com els jubilats i les jubilades.

En el primer cas, han d’aportar un certiicat expedit per l’ oicina de treball co-
rresponent de la Generalitat (INEM), del Departament de Treball, que acrediti que 
estan en aquesta situació.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5129 – 13.5.2008 36667

Cargos y personal

El termini de presentació de sol·licituds inalitza el dia 26 de maig de 2008.
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 del 25 de juny ins al 9 de 
juliol de 2008, ambdós inclosos.

Cinquè: Els contractes hauran de signar-se abans del 15 de setembre de 2008, pas-
sada aquesta data, la plaça quedarà sense proveïrse.

Sisè: Les retribucions anuals són:
Professorat Lector: 32.184,18 €

Setè.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona in-
teressada pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la notiicació, davant el Jutjat Contenciós de 
Barcelona o del corresponent al seu domicili, a la seva elecció, sense perjudici de la 
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 notiicació.

Barcelona, 28 d’abril de 2008

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

ENRIQUE GARCÍA-BERRO MONTILLA

Vicerector de Personal Acadèmic

ANNEX 1

PLACES PROFESSORAT LECTOR

Referència de la plaça: LEC-1/701
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i la Comunicació / 
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 701. Departament Arquitectura de Compu-
tadors
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú.
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a les assignatures d’Introducció als 
Computadors (ICOM), Estructura de Computadors 1 (ESC1) i Introducció als 
Sistemes Operatius (ISOP).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Internet de banda ample i xarxes òptiques multi-domini d’alta velocitat.

Direcció de tesis doctorals

Referència de la plaça: LEC-2/702
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tècniques de la Indústria / Ciència dels Materials i 
Enginyeria Metal·lúrgica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 702. Departament Ciència del Materials i 
Enginyeria Metal·lúrgica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeries 
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Industrials i Aeronàutica de Terrassa / Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa.
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elabo-
ració de material de suport associades a les assignatures del bloc d’intensiicació en 
Plàstics de la especialitat en Mecànica d’Enginyeria Tècnica Industrial (EUETIT), 
Tecnologia dels Materials (titulació d’Enginyeria Industrial) (ETSEIAT).

Direcció de Projectes i Treballs Final de Carrera.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 

a Tecnologia de Polímers i Compòsits (POLYCOM) de la universitat. Portar a 
terme projectes d’innovació i recerca, així com realitzar serveis i transferència de 
tecnologia.

Direcció de tesis doctorals a l’àmbit de la tecnologia dels polímers i els materials 
compòsits.

Referència de la plaça: LEC-3/702
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tècniques de la Indústria / Ciència dels Materials i 
Enginyeria Metal·lúrgica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 702. Departament Ciència del Materials i 
Enginyeria Metal·lúrgica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial de Barcelona.
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a l’assignatura de Tecnologia de Mate-
rials (titulació d’Enginyeria Industrial), i en general assignatures relacionades amb 
materials metàl·lics. Direcció de Projectes i Treballs Finals de Carrera.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa al 
conformat de Materials Metàl·lics, dins les línies de treball del grup de Processos 
de Conformat de Materials Mecànics (PROCONAME) de la Universitat.

Direcció de tesis doctorals a l’àmbit de la conformació de metalls. Portar a terme 
projectes d’I+D a l’esmentat àmbit.

Referència de la plaça: LEC-4/705
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Arquitectura / Construccions Arquitectòniques
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 705. Departament Construccions Arquitec-
tòniques II
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior d’Ediicació de 
Barcelona
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a Materials de Construcció, Geologia 
i Roques i Materials Ceràmics i les seves patologies.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 
Patologia en Materials Petris i Ceràmics i Anàlisi de Laboratori. Grup de recerca 
GREIP.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-5/708
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Civil / Enginyeria del Terreny
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 708. Departament Enginyeria del Terreny, 
Cartogràica i Geofísica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a les assignatures d’Hidrologia subte-
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rrània, bàsica i especialitzada (titulacions d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, 
Enginyeria de Camins i Enginyeria Geològica)

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
l’anàlisi estocàstic de medis permeables, modelització d’equips, assaig de traçadors 
en laboratori i transport de massa en medis porosos.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-6/709
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tècniques de la Indústria / Enginyeria Elèctrica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 709. Departament Enginyeria Elèctrica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport associades a Fonaments d’Automatització Industrial, 
Control i Supervisió de Sistemes Elèctrics, Energies Renovables.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Integració a la xarxa elèctrica de les energies renovables, Tècniques de control de 
convertidors estàtics.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-7/709
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Tècniques de la Indústria / Enginyeria Elèctrica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 709. Departament Enginyeria Elèctrica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a Teoria de Sistemes (teoria i pràctica), 
Electrònica (pràctiques)

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Control de Màquines Elèctriques.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-8/710
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat 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: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa / Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrials i Ae-
ronàutica de Terrassa
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport associades a qualsevol de les assignatures impartides 
pel departament a les escoles d’assignació

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa als 
grups de recerca del departament.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-9/713
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Química / Enginyeria Química
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 713. Departament Enginyeria Química
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial de Barcelona
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Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a les matèries troncals i obligatòries de 
l’àmbit d’Enginyeria Química de les titulacions d’Enginyeria Química i Enginyeria 
Industrial.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa als 
àmbits de recerca propis del departament.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-10/720
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 720. Departament Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior de Castellde-
fels
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a les assignatures de Fonaments Físics 
(Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions), Fonaments Físics de l’Enginyeria 
(Enginyeria Tècnica Aeronàutica) i col·laboració en el Màster en Física Computa-
cional i Aplicada.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Dinàmica no lineal de luids i Morfodinàmica costanera

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-11/721
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 721. Departament Física i Enginyeria Nu-
clear
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial de Barcelona
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a les assignatures que el departament 
imparteix a l’escola d’assignació i al màster de Física Computacional i Aplicada.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
l’àmbit de la Física Aplicada dels grups de recerca de la secció de Física Aplicada 
a l’escola d’assignació.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-12/723
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat 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: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa / Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrials i Ae-
ronàutica 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.

Referència de la plaça: LEC-13/725
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
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Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Matemàtica Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 725. Departament Matemàtica Aplicada I
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial de Barcelona / Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport associades a assignatures de l’àmbit de matemàtiques 
de 1r i 2n cicle que imparteix el departament a l’escola i facultat d’assignació.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
alguna de les línies de grup de recerca EGSA.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-14/735
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Arquitectura / Projectes Arquitectònics
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 735. Departament Projectes Arquitectònics
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallés
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades al sistema propi de l’organització de 
TAP’s, i Projectes d’Arquitectura.

Col·laboració en la revisió de sistemes i metodologies actuals i elaboració de 
millores.

Col·laboració a les tasques acadèmiques del programes de doctorat propis del 
departament.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
l’àmbit de Projectes d’Arquitectura i el seu anàlisi.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-15,16/735
Categoria /Dedicació: 2 Places de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Arquitectura / Projectes Arquitectònics
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 735. Departament Projectes Arquitectònics
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a l’assignatura de Projectes Arquitec-
tònics (1r i 2n curs titulació Arquitectura). Col·laboració en implantació de noves 
metodologies per la docència i en punts de trobada amb altres àrees de coneixement 
implicades a la titulació, en línia al nou Espai Europeu d’Educació Superior.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa als 
grups de recerca actius del departament

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-17/736
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Civil / Projectes d’Enginyeria
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 736. Departament Projectes d’Enginyeria
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeries In-
dustrial i Aeronàutica de Terrassa
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a les assignatures de projectes (En-
ginyeria Industrial i Aeronàutica, segon cicle), Màster d’Enginyeria Ambiental i 
Project Management.

Direcció de Projectes Final de Carrera.
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Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Enginyeria Ambiental, Enginyeria Energètica, Innovació i Ecodisseny.

Direcció de tesis doctorals en els àmbits anteriors.

Referència de la plaça: LEC-18,19/740
Categoria /Dedicació: 2 Places de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Arquitectura / Urbanisme i Ordenació del Territori
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 740 Departament Urbanisme i Ordenació 
del Territori
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona / Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a Urbanística I.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
l’Anàlisi Urbà i Territorial.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-20/743
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Matemàtica Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 743. Departament Matemàtica Aplicada IV
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior de Castellde-
fels
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport associades a assignatures de 1r, 2n i 3r cicle impartides 
pel departament a l’escola d’assignació, i en programes de màster i el doctorat en 
què participi el departament.

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

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-21/743
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Matemàtica Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 743. Departament Matemàtica Aplicada IV
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport associades a assignatures de 1r, 2n i 3r cicle impartides 
pel departament a l’escola d’assignació, i en programes de màster i doctorat en què 
participi el departament.

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

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-22/745
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Agroalimentària / Genètica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 745. Departament Eng. Agroalimentària i 
Biotecnologia
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Superior d’Agricultura de Barcelo-
na
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a Millora Genètica Vegetal, Recursos 
Fitogenètics, Història Genètica dels Cultius.
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Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Millora Genètica Vegetal pels caràcters organolèptics, Recollida, Conservació i 
caracterització de recursos itogenètics.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-23/745
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Agroalimentària / Enginyeria Agrofo-
restal
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 745. Departament Eng. Agroalimentària i 
Biotecnologia
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Superior d’Agricultura de Barcelo-
na
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a Eines Disseny i Sistemes i Tècniques 
de representació Gràica.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
àmbits propis del departament.

Direcció de tesis doctorals.

Referència de la plaça: LEC-24/745
Categoria /Dedicació: 1 Plaça de Professorat Lector. Temps complet.
Durada del Contracte: 2 anys
Àmbit i Àrea de coneixement: Enginyeria Agroalimentària / Tecnologia 
d’Aliments
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 745. Departament Eng. Agroalimentària i 
Biotecnologia
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Superior d’Agricultura de Barcelo-
na
Tasques a realitzar: Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i 
elaboració de material de suport associades a Indústries fermentatives, Enologia, 
i Operacions Bàsiques.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Processat, Control i Qualitat d’Aliments.

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’ailiació a la Seg. Social
Adreça actual
Població (província)- Codi postal-
Telèfon/s
Correu electrònic
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3. Dades acadèmiques
Titulacions acadèmica
Universitat emissora del títol
Data lliurament

4. Documents que cal presentar
Sol·licitud degudament complimentada
Fotocòpia DNI o passaport
Fotocòpies compulsades dels documents que acreditin els requisits especíics 

establerts a la convocatòria.
Justiicant 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-214469 (08.127.036)
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UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

RESOLUCIÓN
de 28 de abril de 2008, de convocatoria de concurso de nuevo ingreso para la 
provisión de dos plazas en régimen de contratación laboral indeinida (núm. de 
registro de la convocatoria L02/2008).

Atès el que disposen els articles 73, 74, 75 i 76 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats; el títol IV de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic; els articles 30 i 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya, el Conveni 
Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes i l’article 132 
dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

Atès l’Acord del 14 de novembre de 2007 del Consell de Govern de la Universitat 
Pompeu Fabra, pel qual s’aprova l’oferta pública parcial d’ocupació per a l’any 2007 
de 2 places vacants de personal laboral del grup I, del torn de nou ingrés (DOGC 
núm.5029 del 14.12.07);

Atès que el Comitè d’Empresa ha estat informat, en compliment del que preveu 
l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors,

En ús de les atribucions que em confereix la Resolució de data 8 d’abril del 2002 
en relació a la convocatòria dels concursos per a la provisió de llocs de personal 
laboral,

RESOLC:

Primer
Convocar concurs de nou ingrés per a la provisió de dues places en règim de 

contractació laboral indeinida de la Universitat Pompeu Fabra.

Segon
Les denominacions de les places a proveir són: Tècnic de Formació i Tècnic de 

Selecció.

Tercer
El procés selectiu es realitzarà amb subjecció a les bases generals aprovades per 

Resolució de 8 d’abril del 2002 i que estan publicades a la web (www.upf.edu/rrhh/
acces) de la Universitat Pompeu Fabra.

Quart
Aprovar les bases especíiques d’aquesta convocatòria, que es troben exposades 

a la web (www.upf.edu/rrhh/acces) de la Universitat Pompeu Fabra.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, els interessats 
poden interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

Barcelona, 28 d’abril de 2008

RICARD BOIX I JUNQUERA

Gerent

PG-214251 (08.126.019)

*
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