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Acord del consell de govern de 26 de maig de 2009, relatiu a l’assignació de punts a
càrrecs acadèmics per mèrits de gestió

Per tal d’adaptar l’assignació de punts per als càrrecs unipersonals existents a la Universitat
de Barcelona a les situacions particulars com a conseqüència de l’organització interna, tal
com preveu l’article 5.1.c del decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques de Catalunya.
ACORDA:
1.- Modificar l’acord d’assignació de punts per als càrrecs unipersonals aprovat pel Consell
de Govern del dia 27 de març de 2007, i aprovar l’assignació de punts que s’adjunta com
annex.
Barcelona, 26 de maig de 2009
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ANNEX
El Decret 405/2006 de Retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari
i contractat de les universitats públiques de Catalunya ha establert els criteris per a
l’assignació dels complements per mèrits de gestió derivats de l’exercici de càrrecs
acadèmics.
D’acord amb l’article 5 de l’esmentat Decret les universitats han d’atribuir a cada un dels
càrrecs assenyalats als apartats 1.b) i 1.c) d'aquest mateix article el nombre de punts que
considerin adequat d'acord amb la seva organització, dins les limitacions establertes pel
departament competent en matèria d'universitats, el qual determina el nombre global de
punts que pot atorgar cada universitat per a aquesta tipologia de càrrecs.
Per aquest motiu, i en funció del nombre global de punts que el Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa ha determinat per a la Universitat de Barcelona, aquesta universitat
proposa, per a l’aprovació dels seus òrgans de govern, la següent distribució de punts:
Càrrec (apartat a)
Vicerector/a
Secretari/ària general
Degà/ana de facultat
Director/a d'escola universitària
Director/a de departament
Director/a d'institut universitari de recerca
Total apartat
Càrrec (apartat b)
Vicedegà/ana - Vicedirector/a 1
Vicedegà/ana - Vicedirector/a 2
Vicedegà/ana - Vicedirector/a 3
Secretari/ària centre
Secretari/ària departament
Total apartat
Càrrec (apartat c)
Delegat/da del rector/a com a comissionat/ada
Delegat/da del rector/a
Caps d'estudis (més de1000 alumnes)
Caps d'estudis (entre 500 i 1000 alumnes)
Caps d'estudis (menys de 500 alumnes)
Director/a ICE
Secretari/ària ICE
Director/a Agència
Director/a Acadèmic/a de l’Agència de Postgraus
Síndic/a de Greuges
Adjunta/a al Síndic/a de Greuges
Coord. de màster/POPs (més de 15 estudiants)
Total apartat
Total apartats b i c

Nombre
10
1
18
1
106
14

Punts
10
10
8
8
6
5

Total
100
10
144
8
636
70
968

Nombre
19
19
19
19
106

Punts
6
6
6
6
2

Total
114
114
114
114
212

Nombre
6
13
15
9
41
1
1
2
1
1
1
75

Punts
8
4
5
4
3
8
6
8
6
6
4
2

Total
48
52
75
36
123
8
6
16
6
6
4
150

668

530
1.198
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Així mateix, s’ha de tenir en compte que des de l’any 1985 fins l’any 2003, la Universitat de
Barcelona es va organitzar en agrupacions de centres que configuraven les Divisions. En
conseqüència, s’ha de reconèixer l’exercici d’aquests càrrecs i l’assignació de punts que els
corresponen, d’acord amb la següent distribució:
Càrrec
President/a de Divisió
Vicepresident/a de Divisió
Secretari/ària de Divisió

Punts
10
8
8

Disposicions generals
En el cas que una persona de forma excepcional exerceixi simultàniament més d’un càrrec,
l’assignació de punts corresponent al període simultani es realitzarà d’acord amb el càrrec
que tingui assignat el valor superior.

Disposicions aplicables al càrrec de Cap d’Estudis i Coordinador de Màster

Amb l’objectiu que l’assignació de punts no sigui un factor variable per l’oscil·lació anual
del nombre d’estudiants, el/la Vicerector/a de Professorat establirà l’assignació de punts
associada al càrrec en funció de la mitjana i de l’evolució del nombre d’estudiants de
l’ensenyament.
La figura del Coordinador/a d’ensenyament s’assimila al càrrec de Cap d’Estudis i se
l’assignen el punts en correspondència a la suma dels estudiants dels ensenyaments que
coordina.
Així mateix, quan una mateixa persona exerceix el càrrec de Cap d’estudis de més d’un
ensenyament, l’assignació de punts es realitzarà d’acord amb la suma dels estudiants de tots
els ensenyaments.

