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Aprovació de la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió 
dins el programa Serra Húnter 2016  
 
Exposició de motius 
 
La situació de les diferents unitats acadèmiques per tal de poder fer front a les necessitats 
docents és molt desigual. Per una banda, quan s’analitza la diferència entre l’encàrrec i la 
capacitat lectiva potencial corresponent per departament es por observar una gran dispersió; i 
per una altra, la distribució de jubilacions en els propers anys és molt heterogènia.  
 
Un dels mecanismes per poder fer front a aquesta diversitat són les contractacions. A aquest 
nivell, hi ha força limitacions tant legals com econòmiques. La Direcció General d’Universitats ha 
autoritzat a la UPC la convocatòria de 15 places de professorat lector dins del Programa Serra 
Hunter 2016. 
 
Aquest document té com a objectiu establir la distribució de les places de professorat lector 
esmentades, tenint en compte la projecció de la plantilla en els propers anys amb els mateixos 
criteris que ja es van aplicar per a la distribució realitzada en el 2014 i el 2015 i que es van fixar 
en l’acord de Consell de Govern 18/2014 de 6 de febrer. 
 
Per tot l’exposat, i en exercici de les competències establertes en l’article 207 dels Estatuts de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i amb l’informe de la Comissió de Personal i Acció Social, el 
Consell de Govern 

ACORDA 

Distribuir la capacitat de convocatòria de places de professorat lector  autoritzada per la Direcció 
General d’Universitats per al 2016 entre les següents unitats:  

 

Unitat Número 

705 – CIÈNCIA MAT. I ENG. METAL·LÚRGICA 1 

707 – ENG.SISTEMES, AUTOMÀTICA I INF.IND 1 

709 – ENGINYERIA ELÈCTRICA 1 

712 – ENGINYERIA MECÀNICA 1 

717 – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA 1 

718 – EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA I 1 

729 – MECÀNICA DE FLUIDS 1 

732 – ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 1 

735 – PROJECTES ARQUITECTÒNICS 1 

737 – RESISTÈNCIA MATERIALS I EST.A L'ENG. 1 

740 – URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 1 

748 – FÍSICA 1 

750 – ENGINYERIA  MINERA, INDUSTRIAL I TIC 1 



 

753 – TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA 1 

758 – ENG. DE PROJECTES I DE LA CONSTRUCCIÓ 1 

TOTAL 15 

 

 
 
 


