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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN
1898/2008, de 23 de junio, por la que se convoca concurso público para cubrir 
plazas de profesorado contratado doctor.

Primer.- Aquest rectorat ha resolt convocar a concurs les places que figuren a l’annex 
1 d’aquesta resolució a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 4/2007, del 12 d’abril 
per la qual es modifica 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 Poli-
tècnica de Catalunya i que es regirà en matèria de desenvolupament del concursos 
pel que disposa el reglament per a la provisió i contractació de professorat contractat 
doctor, aprovat pel Consell de Govern del 29 d’abril de 2004 i que es va publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4130 de l’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 específics 
següents:

-Estar en disposició del títol de doctor.
-Disposar de l’acreditació externa prevista a la llei per a ser contractat com a 

professor del tipus convocat.

Tercer.- Els qui desitgin prendre part en el concurs, han de presentar al Registre 
General d’aquesta Universitat o als Registres públics de la UPC i adreçat a la 
Unitat de Gestió de PDI - 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) Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin els requisits específics 

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 de 45!.

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 25 de juliol de 2008.
El reglament, les places convocades, model de sol·licitud així com les relacions 

d’admesos i exclosos, comissions de selecció, i resultat dels concursos estaran exposa-
des a la pàgina web de concursos del servei de personal: www.upc.es/concursos.

Quart.- La retribució anuals és:
Professorat catedràtic contractat: 43.920,52!
Professorat agregat: 36.152,06!

Cinquè: Els contractes hauran de signar-se abans del 28 de novembre de 2008, 
passada aquesta data, la plaça quedarà sense proveïrse.

Sisè.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona in-
teressada pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos 
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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 
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, 23 de juny de 2008

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

ENRIQUE GARCÍA-BERRO MONTILLA

Vicerector de Personal Acadèmic

ANNEX I

PLACES DE CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT/DA

Referència de la plaça: CC-11/702
Categoria /Dedicació: 1 plaça de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada 
/ Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Tècniques de la indústria / Ciència dels Materials i 
Eng. Metal·lúrgica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 702. Dept. Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeries 
Industrial i Aeronàutica de Terrassa / Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Ciència i Tecnologia de Materials (Enginyeria Aeronàutica) 
i Processat de Plàstics (Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica).

Desenvolupament i gestió de recerca, direcció i coordinació de grups i projectes, 
direcció de tesis doctorals, relatius a processat de materials plàstics i preparació 
i caracterització de escumes polimèriques i de microcompòsits i nano compòsits 
cel·lulars.

Direcció i coordinació universitària (participació en òrgans de govern universitari 
i comissions acadèmiques).

Relacions externes (Foment de col·laboracions amb altres grups i centres de 
recerca).

Referència de la plaça: CC-12/711
Categoria /Dedicació: 1 plaça de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada 
/ Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Enginyeria Agroalimentària / Tecnologia del Medi 
Ambient
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 711 Dept. Enginyeria Hidràulica, Marítima 
i Ambiental
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona / CÀTEDRA UNESCO
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Enginyeria Ambiental 1 (Enginyeria Tècnica d’Obres 
Públiques), i Enginyeria Ambiental (Enginyeria de Camins, Canals i Ports).

Desenvolupament i gestió de recerca, direcció i coordinació de grups i projectes, 
direcció de tesis doctorals, relatius a sistemes de depuració d’aigües urbanes de 
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tipus extensiu (aiguamolls contruïts, llacunatge), criteris de disseny, Enginyeria 
mecanismes d’eliminació dels contaminants, reutilització de les aigües tractades.

Direcció i coordinació universitària (direcció de grups de recerca, direcció 
i coordinació de projectes de recerca de convocatòries públiques, coordinació 
d’assignatures de laboratori docents).

Relacions externes (col·laboració amb d’altres investigadors i grups de recerca 
que treballin en temes complementaris a través de projectes de recerca comuns).

Referència de la plaça: CC-13/727
Categoria /Dedicació: 1 plaça de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada 
/ Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Matemàtica Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 727 Dept. Matemàtica Aplicada III
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria 2.
Desenvolupament i gestió de recerca, direcció i coordinació de grups i projectes, 

direcció de tesis doctorals, relatius a l’àmbit de la modelització, la identificació i el 
control de sistemes no lineals amb aplicació a sistemes mecànics amb histèresi.

Direcció i coordinació universitària (Direcció d’un laboratori de control per la 
validació experimental de la recerca teòrica).

Relacions externes (impulsar la cooperació amb altres grups universitaris, ins-
titucions i empreses).

Referència de la plaça: CC-14/731
Categoria /Dedicació: 1 plaça de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada 
/ Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Òptica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 731 Dept. Òptica i Optometria
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Universitària d’Òptica i Optometria 
de Terrassa
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a les assigantures d’Òptica I i II de primer cicle impar-
tides pel departament a l’escola d’assignació, i en programes de màster (Màster in 
Photonics, Màster en Optometria i Ciències de la Visió) i doctorat en què participi 
el departament. Impartició d’assignatures optatives relacionades amb l’activitat de 
recerca en processament d’imatge, òptica de la informació, aplicacions de la òptica 
i la fotònica. Direcció de treballs acadèmics.

Desenvolupament i gestió de recerca, direcció i coordinació de grups i projectes, 
direcció de tesis doctorals, relatius a la recerca en Òptica Aplicada i Processament 
d’Imatge.

Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

PLACES DE PROFESSORAT AGREGAT

Referència de la plaça: AG-56/460
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Enginyeria Civil / Mecànica dels Medis Continus i 
Teoria d’Estructures
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 460 Institut Tècniques Energètiques
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Unitat bàsica d’adscripció funcional: Dept. Construccions Arquitectòniques II / 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a l’assignatura d’Estabilitat d’Estructures i Medis Continus 
i altres relacionades amb els programes de màster en Enginyeria Civil, Edificació, i 
Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica. Direcció de projectes de màster.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
mecànica computacional aplicada a estudis de durabilitat i deteriorament de ma-
terials amb rellevància energètica i a l’edificació. Participació en el programa de 
recerca de desenvolupaments energètics de l’institut

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària (foment de sinèrgies interdepartamentals).
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-57/707
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Tecnologies Informació i la Comunicació / Enginyeria 
de Sistemes i Automàtica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 707 Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica 
i Informàtica Industrial
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Informàtica Industrial.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 

a control de sistemes d’electrònica de potència aplicats a energies renovables i 
microxarxes.

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes (Manteniment de lligams de recerca i col·laboració amb la 

universitat d’Aalborg, universitat de Zhejiang i altres).

Referència de la plaça: AG-58/710
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Tecnologies Informació i la Comunicació / Tecno-
logia Electrònica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 710 Dept. Enginyeria Electrònica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica i, en 
particular les assigntaures Circuits i Sistemes Electrònics I i II (1r cicle Enginyer 
de Telecomunicació), impartides per l’escola d’assignació.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
l’àrea de dispositius fotovoltaics dins del Grup de Recerca en Micro i Nano Tec-
nologies (MNT).

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària (participació en òrgans de gestió universi-

taris).
Relacions externes.
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Referència de la plaça: AG-59/710
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Tecnologies Informació i la Comunicació / Tecno-
logia Electrònica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 710 Dept. Enginyeria Electrònica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica i, en 
particular les assigntaures Circuits i Sistemes Electrònics I i III (1r cicle Enginyer 
de Telecomunicació), impartides per l’escola d’assignació.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
dispositius fotovoltaics i microsistemes dins del Grup de Recerca en Micro i Nano 
Tecnologies (MNT).

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària (participació en òrgans de gestió universi-

taris).
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-60/712
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Tècniques de la indústria / Eng. Processos Fabrica-
ció/Enginyeria Mecànica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 712 Dept. Enginyeria Mecànica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a assignatures de Fabricació.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 

tecnologies de fabricació.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-61/713
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Enginyeria Química / Enginyeria Química
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 713. Dept. Enginyeria Química
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Tecnologia del Medi Ambient i Química Analítica.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 

temes mediambientals fonamentalment en contaminació de sòls i risc ambiental.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-73/713
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
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Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Enginyeria Química / Enginyeria Química
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 713. Dept. Enginyeria Química
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Control i instrumentació de processos químics, Fer-
mentadors industrials, bioreactors, Polímers conductors.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 
a generació electroquímica de polímers conductors i materials compostos amb 
elevada capacitat d’emmagatzematge de càrrega i amb electrocomptabilitat amb 
sistemes biològics.

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària (delegat de l’escola al departament).
Relacions externes (responsable de relacions bilaterals de l’escola en centres 

universitaris europeus.

Referència de la plaça: AG-62/720
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 720. Dept. Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.
Totes tasques associades a Física Aplicada (1r cicle Obres Públiques), Aplicacions 
Geofísiques i Morfodinàmiques de la Mecànica de Fluids i Mecànica del Medi 
Continu: Fluids (Màster de Física Computacional i Aplicada), Mecànica (1r cicle 
d’Enginyeria Geològica).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
Morfodinàmica Costanera.

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària (col·laboració en la gestió de la secció de-

partamental i/o escola).
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-63/720
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 720. Dept. Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior de Castelldefels
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Mecànica, Meterorologia aplicada a l’aviació (1r cicle 
titulació d’Enginyeria Aeronàutica, especialitat Aeronavegació), Dinàmica de Fluids 
geofísics (Màster en Física Computacional i Aplicada), Aviation weather (Màster 
en Ciència i Tecnologia Aerospacial).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
dinàmica i química de l’atmosfera

Direcció de tesis doctorals en l’àmbit de geofísica.
Direcció i coordinació universitària (col·laboració en la gestió de la secció de-

partamental i/o de l’escola).
Relacions externes.
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Referència de la plaça: AG-64/720
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 720. Dept. Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior de Castellde-
fels
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Fonamnets Físics, Mecànica i Aerodinàmica i Mecànica 
de vol (1r cicle titulació d’Enginyeria Aeronàutica, especialitat Aeronavegació), 
Intensificació en Astrofísica (Màster de Física Computacional i Aplicada), Matèries 
d’Enginyeria Espacial (Màster de Ciència i Tecnologia Aerospacial).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
astrofísica numèrica i models de simulació en astrofísica.

Direcció de tesis doctorals en l’àmbit d’astrofísica.
Direcció i coordinació universitària (col·laboració en la gestió de la secció de-

partamental i/o de l’escola).
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-65/720
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 720. Dept. Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Física I i II, Fonaments de Geofísica, (1r cicle titulació 
d’Enginyeria Tècnica Topogràfica), Fonaments de Mecànica i Fisica Aplicada (1r 
cicle titulació d’Arquitectura Tècnica).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
física no lineal i models teòrics en biofísica.

Direcció de tesis doctorals en l’àmbit de la biofísica.
Direcció i coordinació universitària (col·laboració en la gestió de la secció de-

partamental i/o de l’escola).
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-66/720
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 720. Dept. Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Física I i II (primer cicle de la titulació d’Enginyeria 
de Telecomunicació), Física dels Materials Dielèctrics i Ferroelèctrics i Tèc-
niques experimentals en Física Aplicada (Màster en Física Computacional i 
Aplicada).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 
a propietats elèctriques, elàstiques i piezoelèctriques en materials ferroelèctrics 
policristal·lins, desenvolupament de nous materials ferroelèctrics sense plom i 
disseny i implementació de tècqniques experimentals.
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Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-67/721
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 721. Dept. Física i Enginyeria Nuclear
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeries In-
dustrial i Aeronàutica de Terrassa
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a les assignatures de Física que imparteix el departament 
a l’escola d’assignació, en particular Oscil·lacions, ones i termodinàmica, Estàtica 
i dinàmica i Electricitat i Magnetisme (Teoria i pràctica titulació d’Enginyeria 
Industrial Superior), i Òptica No Lineal i laboratori de Fotònica Aplicada (Màster 
Oficial Interuniversitari en Fotònica).

Coordinació i millora dels laboratoris d’estàtica, dinàmica, oscil·lacions, ones, 
termodinàmica, electricitat i magnetisme de l’escola d’assignació, aixi com del 
laboratori de fotònica (Màster en Fotònica).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 
a la propagació lineal i no lineal de la radiació electromagnètica en micro i nano 
estructures, en particular cristalls fotònics i microcavitats

Direcció de projectes final de carrera (ETSEIAT) i de màster (Màster en Fotò-
nica)

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-68/721
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Física Aplicada
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 721. Dept. Física i Enginyeria Nuclear
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Superior d’Agricultura de Barcelo-
na
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Mecànica, Electricitat, Termodinàmica i Mecànica 
de Fluids (1r cicle Enginyeria Tècnica Agrícola, titulació en Indústries Agràries i 
Alimentàries), Física I i II, Física III (1r cicle Enginyeria Tècnica Agrícola, titulació 
en Explotacions Agropecuàries), Física de l’estat sòlid (Màster de Física Compu-
tacional i Aplicada)
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 
a física de materials: materials metaestables i nanoestructurats, materials amb 
estructura vítria, materials metal·lics,transformacions de fase.

Direcció de tesis doctorals en l’àmbit de física de materials.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

Referència de la plaça: AG-69/721
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Enginyeria Nuclear
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 721. Dept. Física i Enginyeria Nuclear
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial de Barcelona
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Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Tecnologia Energètica (Enginyeria Industrial) i Ter-
mohidràulica de Centrals Nuclears (Màster d’Enginyeria en energia, especialitat 
Enginyeria Nuclear).

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a 
l’àrea de l’anàlisi termohidràulica i dinàmica de plantes nuclears amb la finalitat 
de produir resultats per a la seguretat i l’operació.

Direcció de projectes fi de carrera de la titulació d’Enginyeria Industrial en l’àmbit 
de l’anàlisi termohidràulica i dinàmica de plantes nuclears.

Direcció de tesis doctorals en l’àrea d’enginyeria nuclear.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes

Referència de la plaça: AG-70/725
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Matemàtiques i Física / Història de la Ciència
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 725 Dept. 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: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a Història de la Tècnica i de la cultura industrial, Història 
de les Matemàtiques i els Orígens i l’evolució de l’Àlgebra.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa al 
Grup de recerca d’història de la Ciència i de la Tècnica del departament.

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes

Referència de la plaça: AG-71/739
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Tecnologies Informació i la Comunicació / Teoria 
del Senyal i Comunicacions
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 739 Dept. Teoria del Senyal i Comunicacio-
ns
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior de Castellde-
fels
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a l’assignatura de Tecnologies de Radiocomunicacions 
(Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat en Sistemes de Telecomuni-
cació) impartida per l’escola d’assignació i del Màster MERIT Engineering Elec-
tromagnetics (màster MERIT) impartit a l’escola d’assignació.

Participar en tasques acadèmiques del programa de màster MASTEAN pel 
departament.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa al 
desenvolupament i millora de mètodes directes per a la solució eficient per mètode 
de moments de les equacions integrals de l’electromagnetisme.

Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes (participació en projectes i xarxes d’excelència).

Referència de la plaça: AG-72/744
Categoria /Dedicació: 1 plaça de professorat Agregat / Temps complet
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Durada del Contracte: Indefinit
Àmbit / Àrea de coneixement: Tecnologies Informació i la Comunicació / Engin-
yeria Telemàtica
Unitat bàsica d’adscripció orgànica: 744 Dept. Enginyeria Telemàtica
Unitat bàsica d’adscripció funcional: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes, coordinació 
d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i ela-
boració de material de suport.

Totes tasques associades a l’assignatura de Telemàtica.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa 

a disseny i avaluació de xarxes i serveis de banda ampla, així com l’àmbit de 
l’accessibilitat.

Direcció de tesis doctorals relatives a disseny i avaluació de xarxes i serveis de 
banda ampla; així com a l’àmbit de l’accessibilitat.

Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.

PG-218903 (08.185.017)

*
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EDICTO
de 21 de mayo de 2008, de notificación de resoluciones de concesión de indemni-
zaciones solicitadas al amparo del Decreto 330/2002, de 3 de diciembre.

Intentada la notificación de resoluciones de concesión de las indemnizaciones 
solicitadas al amparo del Decreto 330/2002, de 3 de diciembre, de conformidad con 
lo que dispone el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
esta no se ha podido practicar en el domicilio indicado por la persona interesada, 
los datos de la cual figuran en el anexo de este Edicto.

En consecuencia, de acuerdo con lo que prevén los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se comunica a las personas interesadas, o a aquellas 
que acrediten ser sus herederas, para que puedan tener conocimiento del contenido 
íntegro de las resoluciones mencionadas, pueden comparecer en las dependencias 
del Programa de Atención a los Expresos del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación, avenida Diagonal, 409, séptima planta, 08008 
Barcelona, en el plazo de diez días desde el día siguiente a la publicación de este 
Edicto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de mayo de 2008

JOSEP VENDRELL GARDEÑES

Secretario de Relaciones Institucionales y Participación

ANEXO

Apellidos y nombres, números de DNI y números de expedientes relativos a las 
personas interesadas.

Bayraguet Rodríguez, Alfons Eusebi.
DNI: 36.879.642Q.
Exp.: 00013.

(08.163.024)

CONCURSOS Y ANUNCIOS




