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Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre  

 
 
 

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 
1622/2021 de 20 de desembre, que a continuació es detalla, 
 

 

DADES DEL PROCÉS SELECTIU 
 
Unitat d’adscripció: 735- DEPARTAMENT DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS 
 
Codi borsa disciplina/es: ATP-735 
ATP-735 disseny arquitectònic per la sostenibilitat 
ATP-735 projectes arquitectònics i disseny 
ATP-735 projectes d’arquitectura disseny, disseny industrial, interiors, disseny inclusiu i espais 
efímers  
ATP-735 projectes d’espai públic  
ATP-735 projectes d’habitatge públic i innovador 
ATP-735 projectes d’innovació arquitectònica  
ATP-735 projectes de gran escala i equipaments 
ATP-735 projectes de reutilització i rehabilitació  
ATP-735 projectes i digitalització  
 
 
 
 
LA COMISSIÓ ES CONSTITUEIX AMB ELS SEGÜENTS MEMBRES 
 

 
PRESIDENTA: Elena Fernández Salas  

 

SECRETARI:  Roger Sauquet LLonch    

 

VOCAL: Clara de Solá Morales Serra 

 

ALTRES ASSISTENTS (si han estat designats)  

 

El comité de PDI Laboral no ha designat a cap representant.  

 

 
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.  
 
 
Barcelona, 25 de Març de 2022 
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ACORDS PRESOS PER LA COMISSIÓ A L’ACTE DE CONSTITUCIÓ 
 
Codi borsa disciplina/es: ATP-735 
 
 
Ubicació del taulell d’anuncis de la comissió (adreça física o telemàtica):  
 
https://etsab.upc.edu/ca/escola/tauler-oficial 
i 
Taulell del Departament de Projectes, ETSAB Av. Diagonal, 649 5 planta 
 
Calendari d’actuació 
 
Convocatòria a l’acte de presentació de documentació 
 
Modalitat i format: 
La presentació de la documentació serà en format digital a través de 3 PDF. Cal lliurar tots els 
arxius en una carpeta en format ZIP denominada COGNOMS-ATP-735 que no superi la mida 
màxima de 25 Mb. Aquest ZIP contindrà els següents 3 documents: 

 
Document 1: 

 - Carta de presentació i argumentació de la vinculació i coherència dels coneixements.  
1 DIN A4 (500 paraules màxim). 
Nom de l’arxiu COGNOMS-ATP-735-CARTA 
Document 2: 
- Historial professional, acadèmic, docent i investigador (en qualsevol moment la 
comissió pot requerir a la persona candidata que aporti documentació que certifiqui els 
mèrits de l’historial). 
Nom de l’arxiu COGNOMS-ATP-735-HISTORIAL 
Document 3: 
-  Resum de l’historial que contindrà cinc aportacions rellevants. 
5 DIN A4. 
Nom de l’arxiu COGNOMS-ATP-735-RESUM 

 
  
Data límit de presentació de documentació: 01/04/2022 
 
Hora límit de presentació de documentació: 13:00h 
 
Adreça electrònica: concursos.pa@upc.edu        
 
Mida màxima del conjunt dels arxius: 25 Mb 
 
  
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 

 
Data publicació del resultat de la primera prova: 8/04/2022 
Data publicació de convocatòria amb hora estipulada per prova oral personalitzada:  
8/04/2022 
Data de convocatòria segona fase prova oral personalitzada:  19/04/2022 
Data publicació del resultat de les entrevistes: 21/4/2022 
 
 
 
 

https://etsab.upc.edu/ca/escola/tauler-oficial
mailto:concursos.pa@upc.edu
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La comissió fixa els criteris de valoració en funció de les disciplines: 
Cal especificar les disciplines en les quals s’aplicaran els mateixos criteris.  

 
Codi borsa disciplina/es: ATP-735 
ATP-735 disseny arquitectònic per la sostenibilitat 
ATP-735 projectes arquitectònics i disseny 
ATP-735 projectes d’arquitectura disseny, disseny industrial, interiors, disseny inclusiu i espais 
efímers  
ATP-735 projectes d’espai públic  
ATP-735 projectes d’habitatge públic i innovador 
ATP-735 projectes d’innovació arquitectònica  
ATP-735 projectes de gran escala i equipaments 
ATP-735 projectes de reutilització i rehabilitació  
ATP-735 projectes i digitalització  
 
Primera prova – mèrits i capacitats 
 
Experiència professional e investigadora [6 punts]  
Ser especialista i/o professional de reconeguda competència. 
La qualificació serà la ponderació resultant de la valoració de l’experiència en les disciplines 
escollides pel candidat més un factor de polivalència del seu perfil professional. 
Qualitat i innovació de l’obra construïda i els projectes arquitectònics. 
Reconeixement:  Concursos, conferències, exposicions, publicacions, premis. 
Recerca: llibres, articles, congressos, patents.  
Reconeixement:  Contribucions, mobilitat professional i producció científica. 
 
Experiència docent [2 punts] 
Docència, tallers, cursos, seminaris 
Formació per a la docència. 
Reconeixement:  Docència impartida i formació rebuda 
 
Formació acadèmica  [2 punts] 
Cursos de postgrau, màster, doctorat i mobilitat.  
Tesi doctoral. 
Reconeixement:  Beques, premis, estades de recerca, publicacions acadèmiques 
 
Segona prova –Entrevista 
 
La qualitat i contingut del discurs en la presentació. [4 punts]  
El debat amb la comissió. [3 punts] 
Les seves capacitats didàctiques per transmetre coneixement en l’exposició. [3 punts] 
 
Puntuació mínima per superar les proves 
 

- primera prova – valoració dels mèrits i capacitats: 7,5 
- segona prova -entrevista: 7,5 

 
La puntuació màxima de cada prova és de 10 punts 
 
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 

 
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.  
 
Barcelona, 25 de Març de 2022 
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