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Defecte 1: Manca signatura electrònica 
 
La base 3.1 de la convocatòria disposa: 
 
“(…) Les persones interessades han d’emplenar i signar electrònicament la sol·licitud que poden trobar a 
l’aplicació Avaluació Docent del Professorat (ADP), en la qual ja consta si el professor o professora compleix 
el requisit relatiu a l’encàrrec docent.” 
 
Les persones amb el DNI que a continuació es relaciona, incorren en el defecte número 1 i hauran 
de signar la sol·licitud. 
 

NIF Període Observacions 

09269583P 2012-13 / 2020-21  No ha signat electrònicament la sol·licitud. 

35015330S 1999-00 / 2009-10 No ha signat electrònicament la sol·licitud. 

40869822H 2017-18 / 2021-22 No ha signat electrònicament la sol·licitud. 

46765704B 2012-13 / 2016-17 No ha signat electrònicament la sol·licitud. 

47777868Z 2007-08 / 2021-22 No ha signat electrònicament la sol·licitud. 
 
 
 
 
Defecte 2: Manca acreditar un nou encàrrec docent 
 
La base 2.2 de la convocatòria disposa: 
 
“(…) En cas que no el compleixi, ha d’acreditar un nou encàrrec docent mitjançant un document validat 
degudament pel director o directora del departament o la figura equivalent en el cas de docència feta en 
una altra universitat, tenint en compte el que estableixen els epígrafs del 2.5 al 2.10 del Manual d’avaluació 
pel que fa als requisits que s’han de reunir.” 
 
Les persones amb el DNI que a continuació es relaciona, incorren en el defecte número 2 i poden 
tramitar per instància genèrica un nou encàrrec docent degudament validat. 
 

NIF Període Observacions 

46230280G 2009-10 / 2017-18 No assoleix l’encàrrec docent mínim i no ha tramès un nou 
encàrrec docent degudament validat. 

52598709D 2006-07 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim i no ha tramès un nou 
encàrrec docent degudament validat.   

79276447R 2007-08, 2009-10, 2019-20, 
2020-21 i 2021-22 

No assoleix l’encàrrec docent mínim i no ha tramès un nou 
encàrrec docent degudament validat.   

 
 
 
Defecte 3: L'encàrrec docent no assoleix el requisit establert en la base 3.1 de la 
convocatòria 
 
La base 3.1 de la convocatòria disposa: 
 
“(…) En cas que no el compleixi, ha d’acreditar un nou encàrrec docent mitjançant un document validat 
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degudament pel director o directora del departament o la figura equivalent en el cas de docència feta en 
una altra universitat, tenint en compte el que estableixen els epígrafs del 2.5 al 2.10 del Manual d’avaluació 
pel que fa als requisits que s’han de reunir.” 
 
Les persones amb el DNI que a continuació es relaciona, incorren en el defecte número 3 i poden 
tramitar per instància genèrica un nou encàrrec docent degudament validat. 
 

NIF Període Observacions 

20844839P 2011-10 / 2016-17 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

31912632V 2010-11 / 2015-16 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

39353570H 2013-14 / 2020-21 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

39387464X 2014-15 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

39694936H 2016-17 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

41001057S 2008-09, 2009-10, 2013-14, 
2014-15 i 2015-16 

No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

43714240A 2017-18 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

44199517A 2000-01 / 2007-08 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

45495747E 2017-18 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

46136892L 2014-15, 2015-16, 2016-17, 
2020-21 i 2021-22 

No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

46460391T 2007-08 / 2016-17 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

47651203X 2013-14 / 2017-18 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

47724038G 2017-18 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

47765287Z 2009-10 / 2013-14 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

47851238Z 2016-17 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

51464583J 2016-17, 2017-18, 2019-20, 
2020-21 i 2021-22 

No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

52596350L 2006-07 / 2021-22 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

75116116W 2014-15, 2015-16, 2019-20, 
2020-21 i 2021-22 

No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 

77317475P 2000-01 / 2006-07 No assoleix l’encàrrec docent mínim tot i considerar el nou encàrrec 
docent presentat. 
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Defecte 4: Manca concretar i validar l’encàrrec docent 
 
La base 3.1 de la convocatòria disposa: 
 
“(…) En cas que no el compleixi, ha d’acreditar un nou encàrrec docent mitjançant un document validat 
degudament pel director o directora del departament o la figura equivalent en el cas de docència feta en 
una altra universitat, tenint en compte el que estableixen els epígrafs del 2.5 al 2.10 del Manual d’avaluació 
pel que fa als requisits que s’han de reunir. Aquest document l’ha de trametre a través de l’aplicació ADP 
en el moment de fer la sol·licitud i ha de recollir la docència feta, en relació amb la qual s’han d’indicar el 
curs, l’ensenyament, l’assignatura i el nombre d’hores.” 
 
Les persones amb el DNI que a continuació es relaciona, incorren en el defecte número 4 i poden 
tramitar per instància genèrica un nou encàrrec docent degudament validat. 
 

NIF Període Observacions 

53273795E 2014-15, 2015-16, 2016-17, 
2017-18 i 2021-22 

Manca concretar l’encàrrec docent i tramitar-lo amb la validació 
d’un responsable acadèmic. 

77313992K 2010-11 / 2021-22 Manca concretar l’encàrrec docent i tramitar-lo amb la validació 
d’un responsable acadèmic. 

 
 
 
Defecte 5: No pertinença a una categoria vàlida tal com s’estableix al Manual d’avaluació 
docent de la UB i al Decret 405/2006 de la Generalitat de Catalunya 
 
L’article 2.2 del manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat disposa: 
 
2.2 Als efectes de l’assignació de retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, pot participar 
en les convocatòries d’avaluació el professorat funcionari i el professorat contractat d’alguna de les 
categories següents: catedràtic, agregat, col·laborador permanent i lector amb règim de dedicació 
completa. En qualsevol cas, pel que fa a les categories i la dedicació, es preveu el que estableixi la legislació 
vigent. 
 
La persones amb el DNI que a continuació es relaciona, incorren en el defecte número 5. 
 

NIF Període Observacions 

52709399T 2007-08 / 2012-13 No compleix els requisits de pertànyer a una de les categories que 
poden demanar l’avaluació.  

  
 
 
Defecte 6: El període proposat no constitueix un període de cinc anys tal com s’estableix 
al Manual d’avaluació docent de la UB i al Decret 405/2006 de la Generalitat de Catalunya 
 
L’article 2.3 i 2.4 del manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat disposa: 
 
2.3 L’avaluació ha d’abastar un període de cinc anys de l’activitat docent del professor. 
 
2.4 Tal com estableix el Decret 405/2006, «per al còmput dels cinc anys d’activitat docent, els períodes de 
docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50 % de la durada del període». 
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Les persones amb el DNI que a continuació es relaciona, incorren en el defecte número 6. 
 

NIF Període Observacions 

38459684G 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-
21 i 2021-22 

El període proposat no constitueix un període de cinc 
anys 

  
 


