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RESOLUCIÓ núm. 208/2022, de 7 d’abril, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, per la qual s’aprova la distribució per àmbits de coneixement de la 
dotació pressupostària de la convocatòria extraordinària del Programa de 
carrera horitzontal del professorat associat de la UPC.  
 
En aplicació del punt 7, de l’annex I de les bases específiques de la convocatòria extraordinària 
del Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC, aprovada per acord 
CG/2021/06/39 dels Consell de Govern de 17 de desembre de 2021, la distribució per àmbits 
serà directament proporcional a les candidatures admeses en cadascun dels següents àmbits: 
 

• Arquitectura, Urbanisme i Edificació 

• Ciències i Enginyeries Biotecnològiques 

• Enginyeria Civil  

• Enginyeria de les TIC 

• Enginyeria Industrial 

• Ciències de l’Educació 
 
I en ús de les atribucions que tinc conferides d’acord amb els Estatuts d’aquesta Universitat, 
 
 
RESOLC,  
 
Primer i únic- Aprovar la següent distribució per àmbits de la dotació pressupostària de la 
convocatòria extraordinària del Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la 
UPC. 
 

 
 
 
En el cas que la distribució de la capacitat pressupostària establerta per al passi de tipus 2 a 
tipus 3 en els percentatges establerts per àmbits, generi un saldo no utilitzat, aquest 
s'acumularà al disponible per al passi de tipus bàsic a tipus 2 del mateix àmbit.  
 
 
Aplicat el previst en el paràgraf anterior, si encara restessin saldos no utilitzats, aquests 
s'acumularan per a la distribució entre la resta de tots els candidats avaluats favorablement 
per la CSAPDIU de passi de tipus bàsic a tipus 2 d'acord amb el següent ordre: en primer lloc, 
per la puntuació obtinguda en l'avaluació de la CSAPDIU i, en segon lloc, per l'antiguitat com a 
professor associat a temps parcial.  

 

Àmbit ATP T.bàsic ATP T.2

Arquitectura, Urbanisme i Edificació 34,18% 28,57%

Ciències i Enginyeries Biotecnològiques 12,66% 0,00%

Enginyeria Civil 8,86% 0,00%

Enginyeria de les TIC 7,59% 7,14%

Enginyeria Industrial 36,71% 64,29%

Ciències de l'Educació 0,00% 0,00%
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona interessada pot 

presentar demanda davant el Jutjat Social corresponent, en el termini de dos mesos a comptar 

des de la publicació de la resolució, d’acord amb el que disposa l’article 69.2 de la Llei 36/2011, 

de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social. 

 
Barcelona, 7 d’abril de 2022 
 
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador 
 

 
 
 
 
Miquel Soriano Ibáñez 
Per delegació de competències del rector, segons Resolució 122/2020, de 28 de gener 
(DOGC núm. 8082 de 11.03.2020) 
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