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EXEMPLE 

Procés de contractació de PDI per 
al curs 2015/2016 

§  Context actual 
 
§  Cronograma 
 
§  Aspectes a tenir en compte 

•  Reunions valoració dotació docent de les UA’s 
•  Concursos professorat  Associat 
•  Concursos Professorat Agregat i Professorat Lector 
•  Gestió de la contractació del professorat 
 

Índex 
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§  L’encàrrec docent, punt de partida de la contractació pel curs vinent, va  
ser aprovat pel Consell de Govern de data 10 de febrer de 2015 (Acord 
núm. 31/2015. 

 
§  Les dades necessàries per calcular la CLP de les unitats acadèmiques 

(punts DiC, avaluació del PDI…) no van estar disponibles fins al 27 de 
febrer de 2015. 

 
§  És necessari convocar els concursos corresponents a les places 

ocupades per lliure designació pel professorat associat. En molts casos 
això suposa al voltant d’un 50% del professorat associat del departament.  

 
§  Addicionalment, l’acord 13/2015 del Consell de Govern va aprovar la 

relació de places de professorat agregat objecte de  convocatòria de 
provisió i l’acord 14/2015 del Consell de Govern va aprovar la relació de 
places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el 
programa Serra Húnter 2015. 

Context actual 

 
 

Cronograma 

Procés Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct
Recollida	  dades
Reunions	  contractació
Concursos	  prof.	  Associat
Concursos	  prof.	  Agregat
Concursos	  prof.	  Lector
Contractació	  prof.	  Associat
Contractació	  prof.	  Agregat
Contractació	  prof.	  Lector
Signatura	  contracte	  prof.	  Associat
Signatura	  contracte	  prof.	  Agregat
Signatura	  contracte	  prof.	  Lector
Inici	  	  contractes	  prof.	  Associat
Inici	  dels	  contractes	  prof.	  Agregat
Inici	  dels	  contractes	  prof.	  Lector
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§  Reunions valoració dotació docent de les Unitats 
•  El dia 11 de març de 2015 des del Servei de Personal us 

proporcionaran les dades de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i 
l’informe del resultat del Règim de Dedicació, així com altres dades 
respecte a la situació de les vostres unitats (mitjançant l’eina PUC-
Personal). 

•  Les reunions es portaran a terme entre el 17 de març i el 10 d’abril 
d’enguany. Properament rebreu la convocatòria individualitzada. 

•  Durant aquesta reunió s’acordarà la dotació de PDI per al proper 
curs i es decidirà exactament el número de places de professorat 
associat que han de sortir a concurs -que pot variar respecte de la 
dada inicial-. 

Aspectes a tenir en compte 

§  Concursos de Professorat Associat  
•  Comissions de selecció. Les unitats d’adscripció proposaran una 

relació ordenada de 10 membres -una per cada àmbit propi de 
coneixement, i amb una vigència d’un any natural- (abans del 
9/03/15). La CSAPDIU, a partir d’aquesta relació, proposarà al rector 
la comissió titular i suplent per cada unitat d’adscripció i àmbit. 

•  Els perfils de les places hauran de ser, preferentment, específics 
atès el volum de places a convocar. S’hauran de lliurar al Servei de 
Desenvolupament Professional 2 dies després de la reunió amb el 
vicerector. 

•  Les persones candidates podran presentar-se a un o més concursos 
que jutjaran una o més comissions però, en el moment de la 
presentació de la sol·licitud, haurà d’indicar la  seva priorització 
vinculant de totes les places en què participi. Es presentarà una 
única sol·licitud per persona candidata, no indicar la priorització serà 
motiu d’exclusió provisional. 

Aspectes a tenir en compte 
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•  Els concursos de professor associat consten de dues proves 
eliminatòries. La primera és no presencial i consisteix en la valoració, 
a partir de la documentació presentada, de la reconeguda 
competència com a especialista i l’afinitat de l’activitat professional al 
perfil de la plaça de cada candidat. La segona prova és l’entrevista, 
on es valora la capacitat per a l’exposició oral, la motivació docent i 
el debat en relació a la matèria o especialitat. 

•  Les comissions determinaran una proposta de contractació per a 
cadascun dels concursos (d’acord amb allò establert al reglament). 

  
•  El Servei de Desenvolupament Professional, una vegada disposi de 

totes les propostes de contractació emeses per les comissions, i 
tenint en compte la priorització vinculant de les sol·licituds de les 
persones candidates, proposarà al vicerector l’adjudicació de les 
places. 

•  La reclamació contra la proposta de contractació d’un concurs no 
aturarà la contractació corresponent. 

 

Aspectes a tenir en compte 
 

§  Concursos Professorat Agregat i Lector 
 

•  Està previst que la convocatòria d’ambdues categories es sotmeti a 
aprovació al Consell de Govern del 24 de març de 2015. 

•  Una vegada aprovades s’enviaran al DOGC per a la seva publicació i 
s’iniciarà el període de presentació de sol·licituds. 

•  Els dos processos selectius es portaran a terme de forma paral·lela i 
s’hauran de resoldre abans del 10 de juliol de 2015. 

Aspectes a tenir en compte 
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§  Gestió de la contractació del professorat 
  

•  Adjudicades les places de professorat associat, lector i agregat que 
hagin sortit a concurs, el Servei de Personal realitzarà la gestió 
contractual que s’escaigui en cada cas. 

•  En el cas del professorat lector i agregat, la gestió es farà al mes de 
setembre i es signarà el nou contracte durant el mateix mes. 

 
•  En el cas del professorat associat, la gestió es farà al mes de juliol i 

la signatura del contracte, pròrroga i/o addenda per canvi de 
dedicació, s’haurà de realitzar necessàriament entre el 20 i el 25 de 
juliol de 2015.  

 

Aspectes a tenir en compte 
 

 
•  Atès el curt termini de temps disponible per a la signatura dels 

contractes/pròrrogues del professorat associat, s’establirà un 
calendari de signatura als campus i a l’edifici vèrtex per tal de facilitar 
al màxim aquest requisit per part dels professors. 

•  El calendari de signatures es publicarà juntament amb les bases de 
la convocatòria al web dels concursos i a la intranet de personal. 

 
•  La no signatura del document implicarà la renúncia al contracte 

excepte en casos de força major degudament justificats. 

Aspectes a tenir en compte 
 


