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Convocatòria de llicències sabàtiques del PDI, curs  2010-2011 

 
D’acord amb la normativa que regula les llicències sabàtiques del personal docent i 
investigador, que tenen un paper de reconeixement de l’activitat acadèmica de qualitat i 
d’excel·lència del professorat, correspon al Consell de Govern fer una convocatòria anual per 
concedir les esmentades llicències. 
 
Les llicències sol·licitades en aquesta convocatòria es podran gaudir durant el primer o el 
segon semestre o bé durant tot el curs 2010-2011. 
 
Per aquesta convocatòria, el nombre màxim de llicències anuals que es convoquen es fixa en 
30. Als efectes de còmput, s’aplicarà una equivalència de dues llicències semestrals per una 
anual. La partida pressupostària per fer front a aquesta despesa és la 228.30. 
  
Termini de sol·licituds:  del 15 de febrer al 5 de març de 2010 
Lloc de presentació:  Registres Públics de la UPC 
Documentació a presentar:  Imprès de sol·licitud, currículum vitae i projecte de l’activitat a 
realitzar, amb explicació del seu interès per a les unitats estructurals d’adscripció/assignació i 
per a la Universitat. Pels Titulars d’Escola Universitària, informe de l’estat de la Tesi elaborat 
pel seu Director o Directora. En cas de sol·licitud d’ajuda externa cal comunicar-ho per escrit. 
 
L’imprès de sol·licitud es pot obtenir al web de la UPC, seguint el camí www.upc.es>PDI 
PAS>Treballar a la UPC>Intranet de PDI > Informació general> Situacions administratives i 
règim d'incompatibilitats> Convocatòria de llicències sabàtiques del PDI. 
 
Documentació a presentar posteriorment: 

– En el cas que la persona interessada modifiqui el lloc o les dates de l’estada per la qual 
ha sol·licitat la llicència, ho comunicarà al Servei de Personal prèvia autorització de la 
Direcció de la unitat bàsica d’adscripció orgànica. Així mateix, comunicarà l’anul·lació 
de l’estada amb un mes d’antelació, en el cas que aquesta no s’arribi a produir. L’inici 
de la llicència concedida es podrà ajornar fins als tres anys següents a la data d’inici 
prevista inicialment. 

 
– Un cop torni de l’estada externa, la persona que hagi obtingut la llicència farà arribar al 

Servei de Personal un document emès per la institució d’acollida, on constin les dates i 
els resultats de l’estada. 

 
La normativa que regula la concessió de llicències sabàtiques i els criteris de priorització de les 
concessions va ser aprovada pel Consell de Govern el 17 de desembre de 2007. 
Addicionalment, es considerarà mèrit preferent per gaudir de l’ajut, únicament per aquelles 
persones que hi tinguin opció, haver sol·licitat qualsevol ajut de finançament extern per a la 
pròpia persona sol·licitant o per a la UPC.  
 
 Calendari previst:  
Data Acció  
15/02 al 05/03 de 2010 Registre sol·licituds 
15/03/2010 Sol·licitud de priorització a les UBs 
15/03 al 6/04 de 2010 Recepció prioritzacions de les UBs 
15/02 al 23/04 de 2010 Elaboració informe suport 
 Comissió de Personal i Acció Social 
 Consell de Govern 
 Comunicació als interessats i a les UBs 
 Presentació d’al·legacions 
 Resolució d’al·legacions i comunicació als interessats 
 
La resolució de la convocatòria es tindrà en compte en l’estimació del potencial acadèmic dels 
departaments, en el moment que correspongui procedir a la següent contractació de PDI. En 
els casos que la concessió de la llicència comporti la substitució del professor o de la 
professora que gaudirà de la llicència sabàtica, aquesta substitució serà transitòria i no podrà 
implicar un increment de la plantilla. 


