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Provisió de places de personal acadèmic de la Facultat d’Educació 

 

REDACTAT PER Judit Fáfila, Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

REVISAT PER  
Roser Boix, Degana i Presidenta de la Comissió de Professorat de la Facultat 

d’Educació 

APROVAT PER 
Roser Boix, Degana 

Data d’aprovació: 17/06/2022 

 

Aquest document és vigent fins: 17/06/2026 

HISTÒRIC DE CANVIS 

Versió Data Descripció del Canvi 

01 17/06/2022 Redacció del procés. 

 

 

Responsable del procés 
 

Degà/ana 

Altres parts implicades en la 

cadena de responsabilitats 

Direccions de Departament 

Oficina d’Afers Generals  

Comissió de Professorat de la Facultat 

Comissions de selecció 

 

1. Objectiu 

Vetllar pels processos d’estabilització, promoció i relleu generacional del PDI. 

2. Àmbit d’Aplicació 

PDI de Facultat Educació de la Universitat de Barcelona. 

 

 

 

 



  
              Facultat d’Educació 

 

Provisió de places de personal 
acadèmic de la Facultat d’Educació 

PE_PEQ150  Versió 01 Pàgina 2 

 

 

Les còpies impreses d’aquest document no tenen garantia de vigència. 

 

 

 

3. Entrades al procés 4. Sortides del procés 

- Política i Objectius de qualitat de la Facultat  

- Pla Director de la Facultat  

- Directrius generals del Vicerectorat de PDI sobre la 

provisió de places de personal acadèmic. 

Plantilla de personal acadèmic de la Facultat 

d'Educació  

 

5. Parts interessades pertinents en el procés 

Encara que la provisió i captació de personal acadèmic és competència del Vicerectorat de Personal Docent 

i Investigador de la Universitat de Barcelona, la Facultat participa en les accions d’aprovació de les places i 

la seva distribució als departaments en funció dels criteris de necessitats docents com estructurals 

necessitats estructurals, a partir de les places que ens atorguen des del Vicerectorat, tant pel què fa a 

postdocs, lectors (UB i SH), agregats, titulars d’universitat, com catedràtics funcionaris i catedràtics 

laborals. 

 

Les parts interessades pertinents al procés de la pròpia Facultat són: 

- Estudiants 

- Personal docent i investigador (PDI) 

- Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

 

 Les parts interessades pertinents al procés de la Universitat de Barcelona són: 

- Vicerectorat Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador  

- Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern de la UB 

 

6. Normativa, guies i directrius 

− Reglament dels concursos d’accés a places de cossos docents universitaris i a places de professorat 

contractat permanent. Aprovat pel Consell de Govern de 27 de febrer de 2020. 

− Reglament dels concursos per a la provisió de places de professorat contractat laboral temporal de 

la Universitat de Barcelona. Aprovat per la Comissió de Professorat en data 29 de maig de 2019, 

modificat el 31 de maig de 2021 (per delegació del Consell de Govern de 15 de maig de 2019). 

Publicat al Portal de transparència en data 2-6-2021. 

− Acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, per delegar en la Comissió de Professorat 

delegada de Consell de Govern l'aprovació del Reglament de concursos per a la provisió de places 

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/pla-director
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas_pdi/Reglament_accxs_PDI_permanent.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas_pdi/Reglament_accxs_PDI_permanent.pdf
https://seu.ub.edu/documentPublic/download/214996
https://seu.ub.edu/documentPublic/download/214996
https://seu.ub.edu/documentPublic/download/214996
https://seu.ub.edu/documentPublic/download/214996
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/resolucions/Delegacio_Comisio_Professorat.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/resolucions/Delegacio_Comisio_Professorat.pdf
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de professorat contractat laboral temporal de la Universitat de Barcelona. Publicat al Portal de 

Transparència en data 31-5-2019  

− I Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes per 

al període del 10.10.2006 al 31.12.2009. Resolució TRE/309/2006, 21 desembre (DOG núm 4821 el 

14-02-2007) 

 

7. Processos relacionats 

Processos transversals de la UB:  

- PTD.4.1 Captació i selecció del personal acadèmic  

- PTD.4.3 Avaluació, promoció i reconeixement del personal acadèmic 

 
8. Desenvolupament del procés (PROCEDIMENT) 

PROVISIÓ DE PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT 

QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Identificació de 

necessitats  

 

Les Direccions de Departament traslladen 

les peticions de les necessitats docents en 

funció de la càrrega docent definida en 

l’encàrrec i la força docent disponible, 

com s’estableix en el Pla de Xoc de la 

Facultat,  a la Comissió de Professorat  i 

atenent a les instruccions i directrius del 

Vicerectorat de Personal Docent i 

Investigador (PDI). 

 

Direccions de 

Departament 

+ 

Comissió de Professorat 

de la Facultat 

+ 

Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador 

(VrPDI) 

febrer/març 

Petició de les 

places  

 

Les Direccions de Departament fan les 

peticions de places a concurs a la Comissió 

de Professorat de la Facultat.  

Un cop aprovades s’eleva al Vicerectorat 

de Personal Docent i Investigador (PDI) 

per part de l’Oficina d’Afers Generals. 

 

Direccions de 

Departament 

+ 

Comissió de Professorat 

de la Facultat 

+ 

Oficina d’Afers Generals 

(OAG) 

+ 

Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador (PDI) 

març/abril/maig 

https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/resolucions/Delegacio_Comisio_Professorat.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/resolucions/Delegacio_Comisio_Professorat.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2007_02_20070214_DOGC_20070214_013_023.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2007_02_20070214_DOGC_20070214_013_023.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2007_02_20070214_DOGC_20070214_013_023.pdf
https://www.ub.edu/portal/documents/6842414/7769787/FPT_D41_Captaci%C3%B3+i+selecci%C3%B3+del+personal+acad%C3%A8mic_V01.pdf/86189045-b5d1-99b1-5c93-e7b9f9f2dd3e
https://www.ub.edu/portal/documents/6842414/7769787/FPT_D43_Avaluaci%C3%B3-promoci%C3%B3+i+reconeixement+del+personal+acad%C3%A8mic_V01.pdf/689343e8-4a27-b9ec-d3b2-9e7af406c973
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PROVISIÓ DE PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT 

QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Avaluació i 

autorització de les 

peticions de places  

 

El o la Vicerector/a de Personal Docent i 

Investigador (PDI) estudia les peticions i 

autoritza les places a convocar. Es publica 

al DOGC la convocatòria, així com a la Seu 

electrònica de la UB. 

 

Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador (PDI) 
maig/juny 

Provisió de places 

 

La Comissió de Professorat de la Facultat 

aprova els perfils i les comissions 

específiques de les places de cadascun 

dels Departaments autoritzades pel o pe 

la Vicerector/a de Personal Docent i 

Investigador (PDI). 

Un cop publicada la llista provisional i 

definitiva de candidats admesos i 

exclosos, es constitueixen les comissions 

de selecció per a la celebració dels 

corresponents concursos. 

Les Comissions de selecció estableixen els 

criteris específics, valoren les candidatures 

presentades i formulen la proposta de 

provisió de les places. S’informa a la 

Comissió de Professorat de la Facultat. 

Es publiquen a la Seu electrònica les 

propostes d’adjudicació i la llista 

prioritzada. El/la candidat/a proposat ha 

de presentar la documentació requerida a 

l’Oficina d’Afers Generals, per tal de 

formalitzar seguidament el contracte. 

 

Comissions de selecció 

+ 

Comissió de Professorat 

de la Facultat 

+ 

Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador (PDI) 

+ 

 Oficina d’Afers Generals 

juny/juliol 
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PROVISIÓ DE PLACES DE PROFESSORAT A TEMPS COMPLET  

QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Detecció de 

necessitats i 

priorització de les 

peticions de places 

 

La Comissió de Professorat de la 

Facultat, a petició de les Direccions de 

Departament analitzen les necessitats  

de professorat d’acord als respectius 

encàrrecs docents, atenent a les 

expectatives de jubilació i a la taxa de 

professorat no permanent, com 

s’estableix en el Pla de Xoc de la 

Facultat. 

Comissió de Professorat 

de la Facultat 

+ 

Direccions de 

Departament 

  

gener 

Peticions de places 

La Comissió de Professorat de la 

Facultat d’acord amb les directrius 

generals del Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador (PDI), fan la 

proposta de petició de les places 

especificant el perfil, l’àrea, categoria i 

activitat docent i de recerca. 

Comissió de Professorat 

de la Facultat 

+ 

Direccions de 

Departament 

+ 

Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador (PDI)  

febrer/març 

 

Avaluació i aprovació 

de les peticions de 

places  

 

La Comissió de Professorat de la 

Facultat avalua i aprova les peticions 

de places a concurs. 

El o la Degà/ana eleva la proposta al 

Vicerectorat de Personal Docent i 

Investigador (PDI). El Vicerectorat 

estudia les peticions i autoritza les 

places a convocar. Es publica al DOGC 

la convocatòria, així com a la Seu 

electrònica de la UB. 

 

Comissió de Professorat 

de la Facultat  

+ 

Degà/ana 

+ 

Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador (PDI) 

març/abril 
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PROVISIÓ DE PLACES DE PROFESSORAT A TEMPS COMPLET  

QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Designació de les 

comissions de selecció 

de 

candidats/candidates 

Les Direccions de Departament 

proposen els membres de les 

comissions de selecció de candidats: 

dos vocals titulars més, dos suplents. 

La Comissió de Professorat proposa els 

altres dos vocals titulars i suplents. 

El/la Vicerector/a de PDI nomena el 

president/a de les respectives 

Comissions. 

Direccions de 

Departament 

+ 

Comissió de Professorat 

+ 

Vicerectorat de Personal 

Docent i Investigador (PDI)  

juny-novembre 

Provisió de places  

 

Un cop publicada la llista provisional i 

definitiva de candidats admesos i 

exclosos, es constitueixen les 

comissions de selecció per a la 

celebració dels corresponents 

concursos. 

Les Comissions de selecció estableixen 

els criteris específics, valoren les 

candidatures presentades i formulen la 

proposta de provisió de les places. 

S’informa a la Comissió de Professorat 

de la Facultat.  

Es publiquen a la Seu les propostes 

d’adjudicació i la llista prioritzada. El 

candidat proposat ha de presentar la 

documentació requerida a l’Oficina 

d’Afers Generals, per tal de formalitzar 

seguidament el contracte. 

 

Direccions de 

Departament 

+  

Comissió de Professorat 

de la Facultat 

+ 

Comissions de selecció 

+ 

 Oficina d’Afers Generals  

Com a màxim, sis 

mesos després 

de la 

convocatòria 

 

 

 

 

 

 

 



  
              Facultat d’Educació 

 

Provisió de places de personal 
acadèmic de la Facultat d’Educació 

PE_PEQ150  Versió 01 Pàgina 7 

 

 

Les còpies impreses d’aquest document no tenen garantia de vigència. 

 

 

9. Revisió i millora del procés 

Descripció d’accions Responsabilitats Terminis 

El o la Degà/ana i la Comissió de Professorat analitzaran cada 

curs el procés i valoraran si és adient o cal realitzar canvis en el 

PEQ 150.  

 

Els canvis es recolliran en l’informe de revisió del SAIQU i, si 

escau, s’inclouran les propostes de millora en el Pla de Millores 

(PM) del centre. 

 

Degà/ana 

+ 

Comissió de Professorat  

Cada curs 

setembre 

 

10. Evidències documentades associades al procés 

Documentació Suport d’arxivament Responsable de la custòdia 

DOC_PEQ150_01 – Estudi 

sobre la provisió de places de 

PDI de la Facultat d’Educació 

Degà/ana Degà/ana 

DOC_PEQ150_02 - Pla de Xoc 

Horitzó 2025 
Degà/ana Degà/ana 

DOC_PEQ150_03 - Actes de la 

Comissió de Professorat de la 

Facultat aprovant les peticions 

de places 

Oficina d’Afers Generals de la 

Facultat d’Educació 

Secretaria Comissió de Professorat de la 

Facultat 

DOC_PEQ150_04 – Relació de 

places de professorat a temps 

complet (contractes de lector, 

agregat i col·laborador 

permanent) 

Oficina d’Afers Generals de la 

Facultat d’Educació 

Secretaria Comissió de Professorat de la 

Facultat 

 

11. Indicadors associats al procés  

Codi Denominació Acceptació Meta 

IN_PEQ150_01 

Percentatge de places de professorat no 

permanent lector en les que s’ha exhaurit el 

període de contracte i que s’han transformat 

en places de professorat permanent 

(titular/agregat). 

95% 100% 

 

 

 


