
ACTA DE CONSTITUCIÓ

Reunits els membres ressenyats, es procedeix a la constitució de la Comissió que ha de jutjar
el procés selectiu per borsa per a la categoria de professorat associat convocada per resolució
1742/2020 de 23 de desembre, que a continuació es detalla,

DADES DEL PROCÉS SELECTIU

Unitat d’adscripció: 750-EMIT

Codi borsa disciplina/es:
ATP-750-1 enginyeria de sistemes 
ATP-750-1 enginyeria electrònica 
ATP-750-1 informàtica 
ATP-750-1 sistemes de control i automàtica 
ATP-750-1 telemàtica 
ATP-750-1 teoria del senyal i comunicacions

 

LA COMISSIÓ ES CONSTITUEIX AMB ELS SEGÜENTS MEMBRES

PRESIDENT/A: Francisco del Águila López

SECRETARI/ÀRIA: Marta Isabel Tarrés Puertas

VOCAL: Teresa Escobet Canal

ALTRES ASSISTENTS (si han estat designats) 

Els membres presents manifesten que no estan inclosos en cap de les causes d’abstenció
previstes a estableix l’article 23 de la Llei  40/2015, d’ 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic. 

EL PRESIDENT/A SECRETARI/ÀRIA VOCAL
Francisco del Águila López          Marta Isabel Tarrés Puertas   Teresa Escobet Canal

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1742/2020, de 23 de desembre 



ACORDS PRESOS PER LA COMISSIÓ A L’ACTE DE CONSTITUCIÓ

Codi borsa disciplina/es: 
ATP-750-1 enginyeria de sistemes 
ATP-750-1 enginyeria electrònica 
ATP-750-1 informàtica 
ATP-750-1 sistemes de control i automàtica 
ATP-750-1 telemàtica 
ATP-750-1 teoria del senyal i comunicacions

Ubicació del taulell d’anuncis de la comissió (adreça física o telemàtica): 
https://emit.upc.edu/ca/el-departament/tauler-telematic/concurs-associats-atp-2021/750-1-tic

Calendari d’actuació

Convocatòria a l’acte de presentació de documentació

Documentació a presentar:

-Historial professional, acadèmic, docent i investigador i documentació acreditativa 
-Presentació i  argumentació de la seva vinculació i coherència dels coneixements i  
trajectòria professional envers la disciplina en que participa.

-Si l’acte de presentació de documentació és telemàtic, indicar:

Dia: 18/03/2021  les 23:59h

Correu on la persona candidata haurà d’enviar la documentació:
marta.isabel.tarres@upc.edu

Mida màxima dels arxius: 5MB

Altres indicacions: Que el format dels fitxers sigui .pdf

Data publicació del resultat de la primera prova: 22/03/2021

Dates de les entrevistes:24/03/2021

Data publicació de la convocatoria amb les dates i hores de les entrevistes: 22/03/2021

Data publicació del resultat de les entrevistes:26/03/2021

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió:    26/03/2021  

EL PRESIDENT/A SECRETARI/ÀRIA VOCAL
Francisco del Águila López          Marta Isabel Tarrés Puertas   Teresa Escobet Canal
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https://emit.upc.edu/ca/el-departament/tauler-telematic/concurs-associats-atp-2021/750-1-tic


La comissió fixa els criteris de valoració en funció de les disciplines:
ATP-750-1 enginyeria de sistemes 
ATP-750-1 enginyeria electrònica 
ATP-750-1 informàtica 
ATP-750-1 sistemes de control i automàtica 
ATP-750-1 telemàtica 
ATP-750-1 teoria del senyal i comunicacions

Codi borsa disciplina/es:
ATP-750-1 enginyeria de sistemes 
ATP-750-1 enginyeria electrònica 
ATP-750-1 informàtica 
ATP-750-1 sistemes de control i automàtica 
ATP-750-1 telemàtica 
ATP-750-1 teoria del senyal i comunicacions

Primera prova –mèrits i capacitats

- Historial professional en empresa: 2 punts
- Titulació i formació acadèmica relacionada amb la disciplina: 2 punts
- Experiència docent prèvia: 2 punts
- Formació complementària: 2 punts
- Adequació a la disciplina objecte del procés selectiu: 2 punts

Segona prova –Entrevista

- La motivació de la seva trajectòria: 2 punts
- La qualitat del discurs en la presentació: 2 punts 
- El debat amb la comissió: 2 punts
- Les seves capacitats didàctiques en l’exposició: 4 punts

Puntuació mínima per superar les proves

- primera prova – valoració dels mèrits i capacitats: 7 punts

- segona prova -entrevista: 7 punts

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió:
12/03/2021

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. 
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura
de tots els membres de la comissió. 

Manresa, 11/03/2021

EL PRESIDENT/A SECRETARI/ÀRIA VOCAL
Francisco del Águila López          Marta Isabel Tarrés Puertas   Teresa Escobet Canal
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