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CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS, I LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
JAUME SERRA HÚNTER DE PROFESSORAT CONTRACTAT PER L’ANY 2021  
 
 
 
 
 
Reunits, 
 
D’una banda, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat, l’Honorable 
Sra. Gemma Geis i Carreras, consellera de Recerca i Universitats, nomenada per aquest 
càrrec pel Decret 22/2021, de 26 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del 
Govern i els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
I, d’altra banda, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector magnífic de la Universitat de 
Barcelona, que actua en nom i representació d’aquesta institució, en virtut del 
nomenament pel Decret 154/2020, de 29 de desembre, i en exercici de les atribucions 
que li confereix l’article 73 dels seus Estatuts aprovats pel Decret 246/2003, de 8 
d’octubre.  
 
I, d’altra banda, el Dr. Francisco Javier Lafuente Sancho, rector magnífic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que actua en nom i representació d’aquesta 
institució, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 131/2020, de 10 de novembre, i 
en exercici de les atribucions que li confereix l’article 75 dels seus Estatuts aprovats pel 
Decret 237/2003, de 8 d’octubre.  
 
I, d’altra banda, el Dr. Daniel Crespo Artiaga, rector magnífic de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquesta institució, en virtut del 
nomenament efectuat pel Decret 115/2021, d’1 de juny,  i en exercici de les atribucions 
que li confereix l’article 68 dels seus Estatuts aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de 
setembre i modificats per l’Acord del Govern 43/2012, de 29 de maig. 
 
I, d’altra banda, el Dr. Josep Oriol Amat Salas, rector magnífic de la Universitat Pompeu 
Fabra, que actua en nom i representació d’aquesta institució, en virtut del nomenament 
efectuat pel Decret 20/2021, de 18 de maig, i en exercici de les atribucions que li 
confereix l’article 52 dels seus Estatuts aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre, 
i modificats pels Acords del Govern 203/2010, de 9 de novembre, i 129/2015, de 4 
d’agost. 
 
I, d’altra banda, el Dr. Jaume Puy Llorens, rector magnífic de la Universitat de Lleida, 
que actua en nom i representació d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat 
pel Decret 113/2019, de 21 de maig, i en exercici de les atribucions que li confereix 
l’article 64 dels seus Estatuts aprovats pel Decret 201/2003, de 26 d’agost. 
 
I, d’altra banda, el Dr. Joaquim Salvi Mas, rector magnífic de la Universitat de Girona, 
que actua en nom i representació d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat 
pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, i en exercici de les atribucions que li 
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confereix l’article 97 dels seus Estatuts aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d’agost, i 
modificats per l’Acord del Govern 94/2011, de 7 de juny. 
 
I, d’altra banda, la Dra. Maria José Figueras Salvat, rectora magnífica de la Universitat 
Rovira i Virgili, que actua en nom i representació d’aquesta institució, en virtut del 
nomenament efectuat pel Decret 32/2018, de 7 de juny, i en exercici de les atribucions 
que li confereix l’article 66 dels seus Estatuts aprovats pel Decret 202/2003, de 26 
d’agost, i modificats per l’Acord del Govern 23/2012, de 27 de març. 
 
Es reconeixen la competència i capacitat necessàries per formalitzar aquest Conveni, i 
 
 
Manifesten 
 
 
Primer 
 
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya regula el professorat 
universitari i estableix la carrera acadèmica basada en la contractació laboral amb 
contractacions de caràcter indefinit. Per això, va establir que, per a la promoció d’aquest 
col·lectiu, la Generalitat havia d’elaborar i dotar pressupostàriament un pla que fixés en 
dotze anys (2003-2015) la creació de 1.200 contractes de professorat contractat 
permanent. En compliment d’això, el Govern va aprovar el dia 1 d’agost de 2003, el Pla 
Jaume Serra Húnter, de professorat universitari contractat permanent. 
 
 
Segon 
 
La disposició addicional dissetena, apartat 2 de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, autoritzava el Govern de la Generalitat a adoptar els acords necessaris per 
concretar la segona fase del Pla i per efectuar-ne, si en fos el cas, les posteriors 
adaptacions que fossin oportunes; i s’autoritzava la persona titular del Departament 
competent en matèria d’Universitats a formalitzar amb les universitats públiques els 
convenis de col·laboració que corresponguessin. 
 
En el marc del que estableix la citada disposició addicional, el Govern, mitjançant l’Acord 
de 3 de juliol de 2012, va aprovar el Pla Serra Húnter per al període 2012-2015, destinat 
preferentment a la contractació de professorat agregat. 
 
El Conveni de col·laboració formalitzat  pel Departament d’Economia i Coneixement i 
les universitats públiques catalanes signat el 5 d’octubre de 2012 va desenvolupar el Pla 
Serra Húnter per al període 2012-2015. 
 
D’altra banda, la Secretaria d’Universitats i Recerca i les universitats públiques catalanes 
van signar un conveni de col·laboració el 14 de desembre de 2012 a l’efecte de 
coordinar, durant el període esmentat, els processos de captació i selecció del personal 
docent i investigador contractat dins del Pla Serra Húnter. 
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Tercer  
 

Atès que el 31 de desembre de 2015 va finalitzar la vigència de la segona etapa del Pla, 
per tal de mantenir i consolidar el compromís del sistema universitari català amb la 
captació i la retenció de talent del professorat universitari, l’article únic de la Llei 3/2016, 
de 15 de desembre, modificat per l’article 233 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació 
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni, va procedir a prorrogar-lo, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2020. En el marc del que estableix la citada 
disposició addicional, el Govern, mitjançant Acord de data 16 de maig de 2017, va 
aprovar el Pla Serra Húnter de professorat contractat per al període 2016-2020 i en va 
concretar les seves característiques.  
 
El Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya i les universitats 
públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter, per als anys 
2016-2020, es va formalitzar l’1 d’agost de 2017 i es va modificar en posterioritat 
mitjançant addenda de 14 de gener de 2019. 
 
 
Quart  
 
El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), aprovat per l’Acord 
GOV/77/2020, de 9 de juny, requereix garantir la continuïtat del Pla Serra Hunter fins 
que els resultats de l’avaluació dels processos de selecció del personal docent i 
investigador siguin equiparables, dins d’un programa de rejoveniment del personal 
docent i investigador universitari. El PN@SC també preveu que, paral·lelament, 
s’avaluaran els resultats obtinguts fins ara i el funcionament tècnic de les convocatòries, 
amb l’objectiu de millorar els aspectes que en facilitin la gestió i en millorin l’eficiència. 
 
El Pla Serra Húnter 2016-2020 finalitzava la vigència el 31 de desembre de 2020, però 
la pandèmia de la COVID-19 ha afectat el calendari del procés d’avaluació del Pla i 
d’elaboració d’una nova fase, d’acord amb les conclusions assolides al PN@SC. Per 
això, el Govern va considerar necessària la seva extensió al 2021 mitjançant Acord de 
9 de de desembre de 2020 per tal de consolidar el compromís del sistema universitari 
català amb la captació i amb la retenció de talent del professorat i de potenciar la 
incorporació de personal docent i investigador mitjançant les figures contractuals. 
 
L’apartat 2 de l’Acord del Govern de 9 de desembre de 2020 determina que les 
universitats públiques que es vulguin acollir a l’extensió del Pla han de formalitzar un 
conveni de col·laboració amb el departament competent en matèria d’universitats per al 
seu desenvolupament. 
 
 
Cinquè 
 
Aquest conveni s’empara, sens perjudici de l’autonomia universitària, en les 
competències compartides de la Generalitat que estableixen els articles de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya 172.2.e), relatiu a la regulació del règim del professorat 
docent i investigador contractat i funcionari, i 172.2.f), relatiu a l’avaluació i la garantia  
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de la qualitat i l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal docent i 
investigador. 
 
 
És per això que les parts firmen el present Conveni, d’acord amb les següents 
 
 
Clàusules 
 
 
Primera. Objecte del Conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del Pla Serra Húnter durant l’any 
2021, amb l’objectiu de fomentar en les universitats públiques catalanes que s’acullin al 
Pla la contractació de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits 
homologables als dels estàndards internacionals.  
 
El desenvolupament del Pla s’efectuarà d’acord amb les característiques del Pla 2016-
2020 aprovades per Acord del Govern de 16 de maig de 2017, tal i com preveu l’apartat 
1 de l’Acord del Govern de 9 de desembre de 2020 que estén la seva vigència al 2021. 
 
 
Segona. Determinació del nombre màxim de contractes i tipologia 
 
El nombre màxim de contractes, la tipologia i el perfil de les contractacions que s’ofereixi 
per cada universitat en el sí del Pla Serra Húnter a l’any 2021 i el seu finançament amb 
càrrec als pressupostos a la Generalitat, es concreta a l’annex d’aquest conveni. Es 
preveu incorporar aquestes contractacions l’any 2022. 
 

L’oferta de contractes ha de respectar el límit percentual de la taxa de reposició aplicable 
a les universitats públiques en l’exercici 2021. 
 

La universitat haurà d’incloure aquestes dotacions a la seva oferta pública d’ocupació 
de personal docent i investigador i la seva execució s’haurà de produir en el termini que 
estableixi la normativa. 
 
 
Tercera. Perfil de les places 
 
D’acord amb la seva estratègia de programació, cada universitat proposarà quines 
contractacions, i amb quins perfils, convocarà en el si del Pla Serra Húnter. La concreció 
del perfil de les contractacions es consensuarà entre la universitat que les ofereix i la 
direcció del Pla Serra Húnter, d’acord amb el que s’estableix a continuació. 
 
Els contractes oferts en el Pla seran, preferentment, a nivell de professorat lector o de 
professorat agregat. Excepcionalment, i de manera justificada, també es podran oferir 
altres contractes de personal docent i investigador doctor a temps complet, d’acord amb 
la legislació vigent. En tot cas, el candidat haurà de complir en el moment de ser 
contractat els requisits previstos a la LUC per a la figura contractual corresponent, així 
com la resta de normativa aplicable. 
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Els contractes oferts a nivell de professorat lector s’articularan d’acord amb les clàusules 
setena i vuitena d’aquest conveni. Totes les contractacions van adreçades a candidats 
que disposin de credencials internacionals d’alt nivell acadèmic.  
 
La descripció del perfil de les contractacions Serra Húnter haurà de ser genèrica per tal 
d’afavorir la concurrència competitiva de candidats provinents d’un entorn ampli 
d’institucions d’arreu del món, incloses les catalanes. La direcció acadèmica del Pla 
determinarà els criteris concrets que utilitzarà per acceptar les descripcions dels perfils 
proposades per les universitats, i la Direcció General d’Universitats els acceptarà tenint 
en compte la coherència amb el conjunt del sistema universitari català. 
 
Juntament amb el perfil, s’indicarà el departament universitari i, si s’escau, el centre on 
haurà d’impartir docència el candidat escollit. 
 
 
Quarta. Comissió de Selecció 
 
La Comissió de Selecció, que haurà de determinar la incorporació del candidat/a al Pla 
Serra Húnter, serà formalment nomenada pel rector/a i estarà integrada per acadèmics 
de reconegut prestigi. La Comissió estarà formada per un president/a, escollit de comú 
acord pel rector/a i el director/a del Pla, dos vocals escollits pel director/a i dos vocals 
escollits pel rector/a, i actuarà com a secretari/a de la comissió un dels vocals escollits 
pel rector/a. De comú acord, entre el director/a del Pla Serra Húnter i la universitat 
convocant, es proposaran els suplents per a cada comissió. Es procurarà que hi hagi 
suplents proposats per la direcció del Pla i per la universitat. Tots els membres titulars 
de la comissió seran externs a la universitat, amb l’excepció del secretari, que podrà ser 
de la mateixa universitat convocant. 
 
Es procurarà que la composició final de les comissions tingui el vistiplau del rector/a i 
del director/a del Pla. Si algun membre de la comissió titular no pogués actuar es 
nomenarà al membre suplent corresponent segons si va ser proposat per la universitat 
o per la direcció del Pla, i el/la president/a de comú acord. D’acord amb la normativa 
d’igualtat de gènere, es vetllarà perquè es tendeixi a la paritat de gènere en la 
composició de les comissions de selecció. 
 
Les universitats arbitraran els mecanismes interns necessaris per tal de facilitar la 
constitució i el funcionament d’aquestes comissions, atesos els seus estatuts o altra 
norma específica que la universitat dicti. 
 
Els membres de les comissions designats que prestin serveis en una universitat 
espanyola hauran de complir els criteris següents: 
 

1) Tenir un període de recerca acreditada equivalent a 3 trams de recerca 
equiparables amb els trams autonòmics o estatals, l’últim dels quals en actiu. 
Aquells membres que, a causa de la seva joventut o per altres raons degudament 
justificades, no acreditin 3 trams de recerca hauran de disposar de tots els trams 
possibles. 

2) Tenir un període de docència acreditada equivalent a 2 o més trams de docència 
equiparables amb els trams autonòmics i corroborada amb valoracions positives 
en les enquestes dels estudiants, quan se’n disposi, l’últim d’ells en actiu. Aquells 
membres que, a causa de la seva joventut o per altres raons degudament 
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justificades, no acreditin 2 trams de docència autonòmics hauran de disposar de 
tots els trams possibles. 

3) Tenir experiència en la direcció de projectes de recerca amb finançament 
competitiu i en la direcció de tesis doctorals, i haver-ne dirigit, de mitjana, 
almenys una per tram de recerca. 

4) Per a contractes de professorat agregat i de lector, els membres de la comissió 
hauran de pertànyer, com a mínim, a les categories professionals de professor 
agregat o de professor titular d’universitat (o equivalent, en el cas dels professors 
estrangers), mentre que per a contractes de catedràtic hauran de ser tots 
catedràtics contractats o catedràtics d’universitat (o equivalent, en el cas dels 
professors estrangers). 

  
Per a les persones candidates a membres de les comissions avaluadores que hagin 
efectuat una carrera acadèmica externa al sistema universitari espanyol, es valora que 
tinguin mèrits equivalents als anteriors. Per garantir l’objectiu del Pla, els membres de la 
Comissió hauran de tenir un coneixement suficient de la llengua anglesa, o de la llengua 
escaient en el cas de perfils lingüístics i literaris. A més, es procurarà que tinguin 
experiència i coneixement del sistema acadèmic, tant propi com internacional. 

  
Ateses les característiques específiques de l’àrea de coneixement o la trajectòria 
professional del membre de la Comissió proposat, el director del Pla d’acord amb les 
universitats podrà eximir del compliment d’algun d’aquests requisits, sempre que 
s’acrediti de forma raonada el compliment de criteris equivalents que garanteixin la 
idoneïtat per formar part de la Comissió de Selecció. 
 
 
Cinquena. Procediment de selecció 
 
Els procediments de captació i selecció de personal docent i investigador contractat dins 
del Pla Serra Húnter s’estructuraran en dues parts.  
 
La primera part consistirà en una crida internacional per donar publicitat i anunciar de 
manera conjunta les contractacions que les universitats volen oferir. L’Administració de 
la Generalitat i les universitats efectuaran una publicitat conjunta d’aquestes 
convocatòries en els àmbits nacional i internacional, per tal de divulgar-les i afavorir-hi 
la concurrència. En aquest anunci s’explicitarà la categoria professional, el perfil dels 
contractes oferts, el departament universitari i/o el centre al qual s’adscriurà i es 
determinarà un termini perquè les persones aspirants presentin les seves candidatures. 
En aquesta part s’informarà els aspirants de les acreditacions necessàries per concórrer 
a la convocatòria de les contractacions. Aquesta publicitat s’ha d’efectuar amb antelació 
suficient per permetre la tramitació de les acreditacions corresponents abans de la 
convocatòria específica de les contractacions. Aquesta acció no exclou la publicitat que 
faci la mateixa universitat. Les places ofertes anunciades i publicitades en la crida 
internacional s’hauran de treure en la segona part del procés selectiu. 
 
La segona part, que consisteix en el procés selectiu d’accés als contractes oferts, 
s’obrirà amb la convocatòria formal de les contractacions, que s’hauran de publicar al 
DOGC i que hauran de ser prèviament autoritzades per la persona titular de la Direcció 
General d’Universitats. La universitat convocarà la plaça Serra Húnter, especificant que 
forma part d’aquest programa i amb el perfil establert. La Comissió de Selecció, sota la 
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direcció del president/a, haurà de decidir i fer públics els criteris específics de valoració 
en el moment de constituir-se. 
 
El concurs constarà de dues fases. La primera fase consistirà en l’anàlisi i avaluació dels 
mèrits específics dels aspirants, no requerirà la presència dels candidats, excepte que 
així es determini en la convocatòria específica de forma explícita, i tindrà caràcter 
eliminatori. La segona fase consistirà en una prova oral (presencial o telemàtica, d’acord 
amb el que determini la normativa de la universitat), on s’avaluarà la idoneïtat dels 
candidats per optar al contracte objecte de concurs. La llista reduïda (short list) només 
es podrà fer servir quan el nombre de candidats presentats sigui massa gran per 
examinar-los oralment en un temps raonable. Per tant, només s’hauria d’utilitzar quan hi 
hagi més de quatre candidats i no haurien de quedar menys de dos candidats per 
contracte ofert, excepte quan la comissió justifiqui per unanimitat de forma 
completament raonada i amb arguments detallats, que com a màxim un candidat dels 
presentats s’ajusta al perfil de la plaça i que la resta no s’hi adeqüen, tot especificant 
candidat per candidat les raons que motiven aquesta exclusió. En la prova oral que serà 
pública, les persones candidates efectuaran, durant un màxim d’una hora i mitja, una 
breu presentació personal seguida d’un seminari sobre el tema que considerin adient. A 
continuació els membres de la Comissió de Selecció formularan les qüestions que 
considerin oportunes a les persones candidates, tant sobre els mèrits aportats en el seu 
curriculum vitae com sobre el seminari impartit, o sobre qualsevol altre aspecte 
relacionat amb el contracte ofert i l’activitat que ha de desenvolupar. Ateses les 
característiques del Pla Serra Húnter, aquesta prova podrà realitzar-se en llengua 
anglesa. 
 
Si cap candidat no assoleix el nivell exigit, la convocatòria es declararà deserta. 
 
Les convocatòries de contractació Serra Húnter es concentraran en dos períodes anuals 
per fer-ne una difusió al més amplia i internacionalitzada possible.  
 
En el cas que hi hagi reclamacions als processos selectius, les universitats n’informaran 
el director acadèmic del Pla.  

 
Un cop realitzat el concurs, la universitat farà arribar a la direcció del Pla les actes de la 
comissió de selecció i el currículum de la persona guanyadora, tot respectant la 
normativa de cessió de dades de caràcter personal. 
 
 
Sisena. Principis i criteris de valoració dels processos selectius 
 
La selecció de les places es farà d’acord amb la normativa vigent i d’acord amb els 
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, previstos a l’article 45 de la LUC.  
 
L’avaluació dels candidats es farà d’acord amb els criteris de valoració de l’activitat 
acadèmica d’alt nivell reconeguts i emprats internacionalment, i de la seva trajectòria 
professional, considerant especialment la significació i l’impacte de les publicacions 
científiques i tècniques i els projectes de recerca competitius aconseguits; la qualitat i el 
reconeixement de la docència exercida; les activitats de transferència de coneixement, 
els drets de propietat intel·lectual i patents registrades; la capacitat de lideratge; la 
mobilitat i visibilitat internacional i altres fites acadèmiques i professionals destacades 
de la persona candidata. 
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Setena. Contractació del candidat 
 
La universitat, un cop finalitzat el procés de selecció, procedirà a contractar el candidat 
seleccionat en la modalitat contractual oferta en la convocatòria. 
 
Si el candidat seleccionat compleix els requisits previstos a la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer d’universitats de Catalunya (en endavant LUC) per la figura contractual 
corresponent, i en especial si disposa de l’acreditació o de l’informe favorable de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant AQU 
Catalunya), segons correspongui,  i, en el cas del professorat permanent, compleix amb 
el requisit de desvinculació acadèmica, quedarà incorporat al Pla Serra Húnter. 
 
En el contracte que se subscriurà es faran constar les clàusules addicionals següents, 
que haurà de complir el professorat contractat en el si del Pla Serra Húnter: 
 
1. La persona contractada serà avaluada específicament d’acord amb els seus 
mèrits acadèmics, en els termes que estableixi el Pla Serra Húnter.  
2. La persona contractada haurà de mantenir actualitzat, amb caràcter anual, un 
resum, d’un màxim de dues pàgines, dels aspectes més rellevants del seu curriculum 
vitae, que autoritzarà que sigui publicat al web del Pla Serra Húnter. 
3. La persona contractada haurà de signar, a més de seguir la política pròpia de 
cada universitat, tota la seva producció acadèmica i científica com a “Professor/a Serra 
Húnter”, “Serra Húnter Fellow” o “Profesor/a Serra Húnter”, depenent del cas.  
4. En el cas que la persona contractada perdi, pel motiu que sigui, la seva 
adscripció al Pla, la persona contractada no podrà signar com a “Professor/a Serra 
Húnter”, “Serra Húnter Fellow” o “Profesor/a Serra Húnter”. Per tant, no seran aplicables 
les clàusules anteriors. 
5. La persona contractada autoritza que la universitat cedeixi les seves dades al 
Pla Serra Húnter, d’acord amb la normativa vigent en matèria de tractament i protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
 
Vuitena. Contractació com a lector  
 
A més de complir amb el que disposa la clàusula setena, el professorat lector serà 
contractat de manera temporal pel termini que determini la universitat, i com a màxim 
pel termini que fixi la legislació vigent. Abans d’exhaurir aquest termini el professor/a 
serà avaluat tenint en consideració, entre d’altres, el nivell d’integració, l’activitat 
acadèmica recent, així com el grau d’assoliment dels objectius.  
 
Una part de l’avaluació la farà la universitat, d’acord amb els seus criteris i la seva 
normativa interna, mentre que l’altra part la farà el Pla Serra Húnter. 
 
Per part del Pla s’avaluarà positivament al professorat lector per a la seva contractació 
com a professorat agregat si disposa de l’acreditació de recerca AQU amb una 
puntuació mínima de 60 punts i obté la valoració favorable en favor de la seva 
estabilització per part de la majoria dels membres de la comissió que el va seleccionar, 
una vegada examinat el seu currículum actualitzat. En el supòsit que l’acreditació de 
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recerca no tingui la puntuació mínima de 60 punts, el candidat  haurà de disposar d’un 
informe complementari emès per AQU Catalunya. 
 
Les universitats, un any abans que finalitzi el contracte de lector Serra Húnter, hauran 
de preveure una dotació de professorat doctor permanent a temps complet amb el 
mateix perfil que la de professorat lector, que s’haurà d’amortitzar. Aquesta haurà de 
sortir a concurs si la normativa vigent ho permet. L’avaluació positiva es valorarà com a 
mèrit en aquest procés selectiu que la universitat convoqui per accedir a un contracte 
de professorat doctor permanent a temps complet incorporat al Pla.  

 
L’avaluació negativa suposarà perdre l’adscripció al Pla i la universitat perdrà el 
corresponent cofinançament. 
 
 
Novena. Informe complementari del professorat contractat no permanent adscrit 
al Pla Serra Húnter.   
 
L’informe complementari que es requereix al professorat contractat no permanent 
adscrit al Pla Serra Húnter d’acord amb la clàusula vuitena del conveni, serà emès per 
AQU Catalunya d’acord amb la Resolució EMC/207/2019, de 4 de febrer, per la qual es 
dona publicitat als criteris i al procediment per a l'emissió dels informes de professorat 
contractat no permanent Pla Serra Húnter.  
 
Prèviament, d’acord amb aquesta clàusula, l’interessat adscrit al Pla Serra Húnter haurà 
de sol·licitar a l’agència la puntuació obtinguda en l’acreditació de recerca. 
 
 
Desena. Retribucions del professorat contractat 
 
Les retribucions del professorat beneficiari del Pla Jaume Serra Húnter seran les que 
corresponguin d’acord amb la normativa vigent. 
 
 
Onzena. Finançament de les contractacions del Pla  
 
1-El departament competent en matèria d’universitats, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, finançarà el 50% de la despesa certificada de les retribucions salarials 
del professorat contractat adscrit al Pla objecte d’aquest conveni que correspon al sou 
base, a les pagues extraordinàries i als complements de categoria i de lloc de treball, i 
no contribuirà a les despeses pels complements per antiguitat, per mèrits docents i per 
càrrec acadèmic o per responsabilitat de gestió regulats a l’article 71 de la LUC.  
 
Per altra banda, els conceptes retributius d’aquest personal docent contractat coberts 
automàticament al 100%: quota patronal de la Seguretat Social, complements per mèrits 
de recerca recollits a l’article 71 de la LUC i retribucions addicionals recollides a l’article 
72 de la LUC i al Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estaran inclosos en la transferència 
corrent que el departament competent en matèria d’universitats realitzi a cada 
universitat.  
 
2-El nombre de contractacions que es finançaran seran fins un 25% del nombre de 
baixes definitives de l’any anterior. En el cas que alguna universitat inclogui en el Pla 
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Serra Húnter un nombre superior de contractacions, es podran subvencionar 
addicionalment algunes contractacions més, sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin i d’acord amb els criteris que s’aprovin en el si del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 
 
Només es finançaran les contractacions de professorat que, d’acord amb la clàusula 
7ena, compleixin les condicions per ser adscrites al Pla Serra Húnter.  
 
El cofinançament que es deixa d’assignar a contractes Serra Húnter que s’han extingit 
per baixa definitiva o que finalment no han estat finançables per no complir algunes de 
les condicions per ser adscrites al Pla podrà ser reassignat a un contracte de la mateixa 
universitat que s’hagi cobert segons els criteris Serra Húnter en la mateixa convocatòria 
o en una altra. 
  
Les universitats rebran el finançament establert en aquesta clàusula quan el professorat 
contractat disposi de l’acreditació o de l’informe favorable corresponent d’AQU 
Catalunya per a aquella categoria i compleixi els requisits de desvinculació en el cas 
d’agregats i catedràtics contractats. 
 
 
Dotzena. Despeses de viatge dels membres dels comissions de selecció 
 
El Pla es farà càrrec, a través dels instruments jurídics adients, de les indemnitzacions 
per assistència a les comissions, dietes i despeses de viatge dels membres de les 
comissions de selecció.  
 
En el cas que alguna universitat avanci, per motius logístics, alguna despesa associada 
a viatges dels membres de les comissions de selecció Serra Húnter, aquesta serà 
compensada en la liquidació econòmica anual, prèvia certificació de la despesa per part 
de la universitat. 
 
En el cas que la universitat incorpori a les seves bases de la convocatòria el pagament 
d’una taxa en concepte de drets d’admissió o inscripció al concurs en el marc del Pla 
Serra Húnter, les indemnitzacions per assistència, dietes i despeses de viatge dels 
membres de les comissions de selecció no podran ser satisfetes pel Pla. 
 
 
Tretzena. Autorització de la despesa de les contractacions del Pla 
 
Les universitats hauran d’incloure les contractacions que es derivin d’aquest Pla en la 
comunicació de la previsió agregada de places i contractacions de personal docent i 
investigador que trameten anualment al Departament competent en matèria 
d’Universitats d’acord amb el què estableix l’apartat 2 de l’article 163 de la LUC. 
 
 
Catorzena. Justificació i pagament del Pla  
 
El departament competent en matèria d’universitats transferirà a les universitats, cada 
any, els imports corresponents al nombre màxim de places que es preveuen a l’annex 
del present conveni sobre la capacitat de contractació 2021.  
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Cada universitat, mitjançant la certificació del seu gerent, justificarà, abans del 30 d’abril 
de l’any següent al que es justifica, la despesa del Pla Jaume Serra i Húnter produïda 
anualment, desglossada per conceptes, i les dotacions contractades en el marc d’aquest 
Pla, amb els possibles canvis d’estat que s’hagin produït en els contractes vigents. Així 
mateix, el gerent haurà d’acreditar que s’han complert tots els requisits per a la inclusió 
de la contractació en el Pla Jaume Serra i Húnter. En aquest certificat també caldrà 
incloure, si s’escau, de forma desglossada les despeses recollides en la clàusula 
dotzena. 
 
A aquesta certificació, s’adjuntarà una còpia autèntica de cada un dels contractes 
laborals realitzats per les universitats amb cada professor incorporat al Pla Jaume Serra 
i Húnter, tot respectant la normativa de cessió de dades de caràcter personal. 
 
Anualment, la Direcció General d’Universitats comprovarà la justificació de la despesa 
del Pla generada cada any i procedirà a la regularització de la transferència efectuada 
en base a una previsió segons les contractacions establertes en les addendes i les 
contractacions efectuades. 
 
 
Quinzena. Compatibilitat amb el Subprograma estatal per a la incorporació estable 
de doctors i Certificat I3 del/s Ministeri/s competents 
 
En el cas que el professor contractat s’hagi acollit al Subprograma estatal per a la 
incorporació estable de doctors amb el Certificat I3 del/s Ministeri/s competents en 
matèria d’universitats i recerca, el finançament previst per als 6 primers anys de les 
contractacions d’aquest professorat, amb càrrec a les partides pressupostàries del Pla 
Jaume Serra i Húnter, s’acumularà durant els darrers 3 anys d’aquest període. 
 
A fi de garantir la compatibilitat entre els programes, els tres primers anys d’aquest 
període seran finançats amb càrrec als fons del Subprograma estatal per a la 
incorporació estable de doctors. 
 
D’aquesta manera els recursos econòmics que la universitat rebrà del Pla Serra i Húnter 
durant aquests sis anys no variaran respecte al cost acumulat pel departament 
competent en matèria d’universitats previst inicialment per al mateix període. 
 
 
Setzena. Cessió de dades de caràcter personal 
 
Amb la finalitat de facilitar la gestió del Pla Serra Húnter, les universitats cediran les 
dades relatives als professors incorporats al Pla a la Direcció General d’Universitats, 
sempre que el professor afectat hagi manifestat el seu consentiment inequívoc davant 
la universitat, en els termes requerits per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les normes que la 
desenvolupin, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb la protecció 
de dades i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE. 
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Dissetena. Promoció del professorat en el si del Pla 
 
Si un professor inclòs en el Pla accedeix a una plaça d’una figura contractual de 
categoria superior, el Departament competent en matèria d’universitats continuarà 
finançant el nou contracte, sempre que s’amortitzi la plaça que ocupava anteriorment i 
la persona continuï complint els requisits per continuar dins del Pla. 
 
En aquest sentit, el professorat que hagi canviat de categoria contractual i continuï 
complint els requisits per seguir adscrit al Pla, haurà de seguir signant com a Professor/a 
Serra Húnter i al seu contracte hauran de constar les clàusules recollides a la clàusula 
setena. 
 
 
Divuitena. Pèrdua de l’adscripció del Pla 
 
En el cas que el personal adscrit al Pla no superi favorablement l’avaluació continguda 
a la clàusula vuitena, perdrà l’adscripció al Pla, sens perjudici que pugui continuar 
contractat per la universitat. La pèrdua de l’adscripció al Pla comporta deixar de percebre 
el finançament del Pla. 
 
 
Dinovena. Naturalesa i règim jurídic aplicable al Conveni 
 
La interpretació i execució del present conveni de col·laboració se sotmet al que 
estableix l’Acord del Govern de 16 de maig de 2017 pel qual s’aprova el Pla Serra Húnter 
per al període 2016-2020 i se’n concreten les característiques, i l’Acord del Govern de 9 
de desembre de 2020, pel qual s’estén la vigència del Pla Serra Húnter 2016-2020 i de 
les seves característiques a l’any 2021. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i queda fora de l’àmbit d’aplicació del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, de conformitat amb el seu article 4.1 c). El règim aplicable 
a aquest conveni és l’establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques, i a la normativa bàsica estatal aplicable. 
 
 
Vintena. Interpretació i execució  
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present conveni s’hauran de resoldre de mutu acord entre les parts.  
 
Per resoldre incidències particulars es formarà una comissió de seguiment formada pel 
director/a general d’Universitats; el/la subdirector/a general d’Universitats; el/la 
director/a del Pla i per tres vicerectors/res de les universitats signatàries que seran 
nomenats per la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de 
Catalunya. El/la director/a general d’Universitats té vot de qualitat en cas d’empat. 
Aquesta comissió es reunirà quan ho sol·liciti alguna de les parts. 
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Vint-i-unena. Publicitat  
 
El present conveni s’ha de publicar al DOGC i a la web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 
Transparència. També es farà públic als portals de transparència de les universitats.  
 
 

Vint-i-dosena. Vigència 
 
Aquest conveni es perfecciona amb la signatura de tots els intervinents, i en la data de 
la darrera signatura electrònica, amb efectes des de l’1 de gener de 2021. Aquest 
conveni és vigent fins el 31 de desembre de 2021, a tenor del que estableix l’Acord del 
Govern de 9 de desembre de 2020, i estén els seus efectes fins a la liquidació definitiva 
de les obligacions que s’hi contenen.  

El conveni es considera signat, a tots els efectes, a la ciutat de Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
 
Gemma Geis Carreras            Joan Guàrdia Olmos                         
Consellera de Recerca i Universitats                    Rector  
Departament de Recerca i Universitats           Universitat de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Lafuente Sancho                                         Daniel Crespo Artiaga 
Rector               Rector 
Universitat Autònoma de Barcelona                      Universitat Politècnica de Catalunya                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Oriol Amat Salas                                         Joaquim Salvi Mas 
Rector               Rector  
Universitat Pompeu Fabra                                     Universitat de Girona 
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Jaume Puy Llorens                                               Maria José Figueras Salvat 
Rector                Rectora     
Universitat de Lleida                                               Universitat Rovira i Virgili 
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ANNEX –CAPACITAT DE CONTRACTACIÓ EN EL SI DEL PLA SERRA HÚNTER 
2021, INCORPORACIONS PER L’ANY 2022 
 
 
Universitat de Barcelona 

 
Per Acord de la Junta del CIC de 3 de juny de 2021 es determina una oferta de 28 
contractacions de lector corresponents a l’oferta pública 2021 a la Universitat de 
Barcelona. D’acord amb la clàusula onzena del present conveni, el departament 
competent en matèria d’universitats subvencionarà en el si del Pla Serra Húnter les 28 
contractacions proposades per la UB atès que corresponen al 25% de les baixes de 
l’any anterior.  
 
Aquesta oferta inclou totes aquestes contractacions i dues contractacions de lector més 
corresponents a l’oferta pública 2017 que van quedar vacants i que la universitat torna 
a oferir amb un perfil diferent. Aquestes dues contractacions eren cofinançades pel Pla 
i ja van quedar pressupostades en el Conveni del Pla Serra Húnter, signat l’1 d’agost de 
2017. 
 
Les ofertes es concreten en els perfils de la següent taula. 
 
 

Núm. 
contractes 

Categoria Perfil Departament Crida 

1 Lector Fisiologia vegetal* 
Biologia evolutiva, 
ecologia i ciències 
ambientals 

2a 2021 

1 Lector Antropologia física* 
Biologia evolutiva, 
ecologia i ciències 
ambientals 

2a 2021 

2 Lector Bioquímica 
Bioquímica i biologia 
molecular 

2a 2021 

1 Lector Genètica 
Genètica, microbiologia 
i estadística 

2a 2021 

1 Lector Economia aplicada 
Econometria, 
estadística i economia 
aplicada 

2a 2021 

1 Lector 
Mètodes quantitatius 
en economia i empresa 

Econometria, 
estadística i economia 
aplicada 

2a 2021 

1 Lector 
Fonaments d'anàlisi 
econòmica 

Matemàtica econòmica, 
financera i actuarial 

2a 2021 

1 Lector 
Didàctica i organització 
educativa 

Didàctica i organització 
educativa 

2a 2021 

1 Lector 
Didàctica de l'expressió 
corporal 

Didàctiques aplicades 2a 2021 

1 Lector 
Didàctica de la 
matemàtica 

Educació lingüística i 
literària, i didàctica de 
les ciències 
experimentals i de la 
matemàtica 

2a 2021 
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1 Lector 
Bioquímica i biologia 
molecular 

Bioquímica i fisiologia 2a 2021 

1 Lector Química orgànica 
Farmacologia, 
toxicologia i química 
terapèutica 

2a 2021 

1 Lector Literatura catalana 
Filologia catalana i 
lingüística general 

2a 2021 

1 Lector Ciència de materials Física aplicada 2a 2021 

1 Lector 
Física atòmica, 
molecular i nuclear 

Física quàntica i 
astrofísica 

2a 2021 

1 Lector Història contemporània Història i arqueologia 2a 2021 

1 Lector 
Ciències auxiliars de la 
història 

Història i arqueologia 2a 2021 

1 Lector 
Llenguatges i sistemes 
informàtics 

Matemàtiques i 
informàtica 

2a 2021 

1 Lector Matemàtiques 
Matemàtiques i 
informàtica 

2a 2021 

1 Lector Histologia humana Biomedicina 2a 2021 

1 Lector Immunologia Biomedicina 2a 2021 

1 Lector Epidemiologia Fonaments clínics 2a 2021 

1 Lector Psicofarmacologia  Fonaments clínics 2a 2021 

1 Lector 
Psicologia evolutiva i 
de l'educació 

Cognició, 
desenvolupament i 
psicologia de l'educació 

2a 2021 

1 Lector Psicologia industrial 
Psicologia social i 
psicologia quantitativa 

2a 2021 

1 Lector 
Ciència dels materials i 
enginyeria 
metal·lúrgica 

Ciència de materials i 
química física 

2a 2021 

1 Lector Química física 
Ciència de materials i 
química física 

2a 2021 

1 Lector Química inorgànica 
Química inorgànica i 
orgànica 

2a 2021 

1 Lector Química orgànica 
Química inorgànica i 
orgànica 

2a 2021 

TOTAL 30  

 
 
*Aquestes contractacions provenen de les de l’oferta de contractació 2017 que van quedar 
vacants. Es tornen a oferir amb un perfil diferent. 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Per Acord de la Junta del CIC de 3 de juny de 2021 es determina una oferta de 13 
contractacions de lector a la Universitat Autònoma de Barcelona pel 2021. D’acord amb 
la clàusula onzena del present conveni, el departament competent en matèria 
d’universitats subvencionarà en el si del Pla Serra Húnter les 13 contractacions 
proposades per la UAB atès que corresponen al 25% de les baixes de l’any anterior. 
 
Aquesta oferta inclou totes aquestes contractacions i 3 contractacions de lector més 
incloses a l’oferta de 2019 i que van quedar vacants. Aquestes tres contractacions no 
entren dins el conjunt de les subvencionades per part del Pla Serra Húnter. 
 
Les ofertes es concreten en els perfils de la següent taula. 
 
 

Núm. 
contractes 

Categoria Perfil Departament Crida 

1 Lector 
Nutrició i ciència dels 

aliments* 
Ciència animal i dels 

aliments 
1a 2021 

1 Lector Dret mercantil Dret privat 1a 2021 

1 Lector 
Comunicació 

audiovisual i publicitat 
Comunicació 

audiovisual i publicitat 
1a 2021 

1 Lector Genètica 
Genètica i 

microbiologia 
1a 2021 

1 Lector 
Fonaments de l'anàlisi 

econòmica 
Economia i història 

econòmica 
1a 2021 

1 Lector Microeconomia 
Economia i història 

econòmica 
1a 2021 

2 Lector Empresa Empresa 1a 2021 

1 Lector 
Ciència i tecnologia 

del transport 

Telecomunicació i 
enginyeria de 

sistemes 
1a 2021 

1 Lector Pedagogia social 
Teories de l'educació i 

pedagogia 
1a 2021 

1 Lector 
Personalitat, 

avaluació i tractament 
psicològic 

Psicologia clínica i de 
la salut 

1a 2021 

1 Lector Dret civil Dret privat 1a 2021 

1 Lector Antropologia física 
Biologia animal, 
biologia vegetal i 

ecologia 
1a 2021 

1 Lector 
Didàctica i 

organització escolar 
Pedagogia aplicada 2a 2021 

1 Lector Criminologia* 
Ciència política i dret 

públic 
2a 2021 

1 Lector 
Anatomia humana i 

embriologia* 
Ciències 

morfològiques 
2a 2021 

TOTAL  16  

 
*Aquestes contractacions provenen de les de l’oferta de contractació 2019 que van quedar 
vacants. Es tornen a oferir amb un perfil diferent, llevat d’Anatomia humana i embriologia.  
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Universitat Politècnica de Catalunya 
 

Per Acord de la Junta del CIC de 3 de juny de 2021 es determina una oferta de 15 
contractacions de lector a la Universitat Politècnica de Catalunya pel 2021. D’acord amb 
la clàusula onzena del present conveni, el departament competent en matèria 
d’universitats subvencionarà en el si del Pla Serra Húnter les 15 contractacions 
proposades per la UPC atès que corresponen al 25% de les baixes de l’any anterior. 
 
Aquesta oferta inclou totes aquestes contractacions, una contractació de lector 
corresponent a l’oferta de 2017 que va quedar vacant i una altra corresponent a l’oferta 
de 2018 que també va quedar vacant. Aquestes dues contractacions no entren dins el 
conjunt de les subvencionades per part del Pla Serra Húnter.   
 
Les ofertes es concreten en els perfils de la següent taula. 
 
 

Núm. 
contractes 

Categoria Perfil Departament Crida 

1 Lector 
Enginyeria 

aeroespacial 
Física 1a 2021 

1 Lector 
Construccions i 

estructures 
arquitectòniques 

Tecnologia de 
l'arquitectura 

1a 2021 

1 Lector 
Expressió gràfica 

arquitectònica 
Representació 
arquitectònica 

1a 2021 

1 Lector 
Enginyeria 
química* 

Enginyeria química 1a 2021 

1 Lector 
Enginyeria de la 

construcció 
Enginyeria civil i 

ambiental 
1a 2021 

1 Lector Mecànica de fluids Mecànica de fluids 1a 2021 

1 Lector 
Màquines i motors 

tèrmics 
Màquines i motors 

tèrmics 
1a 2021 

1 Lector 
Mecànica dels 

medis continus i 
teoria d'estructures 

Enginyeria civil i 
ambiental 

1a 2021 

1 Lector 
Estadística i 
investigació 

operativa 

Estadística i 
investigació 

operativa 
1a 2021 

1 Lector 

Resistència de 
materials i 

estructures a 
l'enginyeria 

Resistència de 
materials i 

estructures a 
l'enginyeria 

1a 2021 

1 Lector 
Enginyeria de 

sistemes 
Enginyeria minera, 

industrial i TIC 
1a 2021 

1 Lector 
Teoria i història de 

l'arquitectura 

Teoria i història de 
l'arquitectura i 
tècniques de 
comunicació 

1a 2021 

1 Lector 
Enginyeria i 

infraestructura dels 
transports 

Enginyeria civil i 
ambiental 

1a 2021 
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1 Lector 
Enginyeria 
mecànica* 

Enginyeria mecànica 2a 2021 

1 Lector 
Matemàtica 

aplicada 
Matemàtiques 2a 2021 

1 Lector Física aplicada Física 2a 2021 

1 Lector Enginyeria civil 
Enginyeria civil i 

ambiental 
2a 2021 

TOTAL 17  

 
*Aquestes contractacions provenen de les de l’oferta de contractació 2017 i 2018 que van quedar 

vacants. La primera es torna a oferir amb un perfil diferent, la segona manté el perfil. 

 

La UPC va afegir a la segona convocatòria 2018 sis contractacions aprovades per Acord 
de la Junta del CIC de 7 de juny de 2019 atès que eren els mateixos perfils ja anunciats 
i la universitat tenia disponibilitat pressupostària per convocar-les oficialment 
conjuntament amb les incorporacions per 2019. Aquestes contractacions no seran 
subvencionades en el si del Pla Serra Húnter. Aquestes contractacions es van fer 
constar a l’Addenda al Conveni del Pla Serra Húnter signada el 23 de desembre de 
2020, però faltava mencionar una contractació del perfil de “Mecànica dels medis 
continus i teoria d’estructures”, al departament d’Enginyeria Civil i Ambiental a la 2a 
convocatòria 2018, i anotar que l’oferta d’”Organització d’empreses” al departament 
d’Organització d’Empreses de la 2a convocatòria 2018 no era de les contractacions 
aprovades per 2019 sinó que provenia d’una vacant anterior que es va tornar a oferir.  
 
A més també es fa constar que la UPC va afegir a la primera convocatòria 2020, en la 
convocatòria oficial dels concursos al DOGC publicada el 8 de març de 2021, quatre 
contractacions corresponents a les ofertes 2018 i 2019 que van quedar vacants i que 
s’afegien a contractacions ofertes a la primera convocatòria 2020 amb el mateix perfil. 
Aquestes contractacions no entren dins el conjunt de les subvencionades en el si del 
Pla Serra Húnter.   
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Universitat Pompeu Fabra 
 

Per Acord de la Junta del CIC de 3 de juny de 2021 es determina una oferta de 2 
contractacions d’agregat a la Universitat Pompeu Fabra pel 2021. D’acord amb la 
clàusula onzena del present conveni, el departament competent en matèria 
d’universitats subvencionarà en el si del Pla Serra Húnter les 2 contractacions 
proposades per la UPF atès que corresponen al 25% de les baixes de l’any anterior 
 
Aquesta oferta inclou totes aquestes contractacions. Les ofertes es concreten en els 
perfils de la taula següent.  
 
 

Núm. 
contractes 

Categoria Perfil Departament Crida 

1 Agregat 

Lingüística aplicada a 
la traducció i 
interpretació 
(alemany) 

Departament de 
traducció i ciències del 

llenguatge 
1a 2021 

1 Agregat Lingüística general: 
llengua de signes 

Departament de 
traducció i ciències del 

llenguatge 
1a 2021 

TOTAL 2  
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Universitat de Lleida 
 
Per Acord de la Junta del CIC de 3 de juny de 2021 es determina una oferta de 5 
contractacions de lector a la Universitat de Lleida pel 2021. D’acord amb la clàusula 
onzena del present conveni, el departament competent en matèria d’universitats 
subvencionarà en el si del Pla Serra Húnter les 5 contractacions proposades per la UdL 
atès que corresponen al 25% de les baixes de l’any anterior. 
 
Aquesta oferta inclou totes aquestes contractacions. Les ofertes es concreten en els 
perfils de la taula següent. 
 
 

Núm. 
contractes 

Categoria Perfil Departament Crida 

1 Lector Economia aplicada Economia aplicada 1a 2021 

1 Lector 
Economia financera i 

compatibilitat 
Administració 
d'empreses 

1a 2021 

1 Lector Química física Química 2a 2021 

1 Lector Disseny digital 
Informàtica i 

enginyeria industrial 
2a 2021 

1 Lector Enginyeria agroforestal 
Enginyeria 

agroforestal 
2a 2021 

TOTAL 5  
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Universitat de Girona 
 
Per Acord de la Junta del CIC de 3 de juny de 2021 es determina una oferta de 3 
contractacions de lector i 2 contractacions d’agregat a la Universitat de Girona pel 2021. 
D’acord amb la clàusula onzena del present conveni, el departament competent en 
matèria d’universitats subvencionarà en el si del Pla Serra Húnter les 5 contractacions 
proposades per la UdG atès que corresponen al 25% de les baixes de l’any anterior. 
 
Aquesta oferta inclou totes aquestes contractacions, una contractació més inclosa a 
l’oferta de contractació 2019 que va quedar vacant la qual es torna a oferir amb un perfil 
diferent i 6 contractacions de lector més aprovades per la Direcció General 
d’Universitats. Aquestes set contractacions no entren dins el conjunt de les 
subvencionades per part del Pla Serra Húnter.  
 
Les ofertes es concreten en els perfils de la taula següent. 
 
 

Núm. 
contractes 

Categoria Perfil Departament Crida 

1 Agregat Infermeria Infermeria 1a 2021 

1 Lector Enginyeria química 
Enginyeria química, 
agrària i tecnologia 

agroalimentària 
1a 2021 

1 Lector Llengua espanyola Filologia i comunicació 1a 2021 

1 Lector Turisme 
Organització, gestió 

empresarial i disseny 
del producte 

1a 2021 

1 Agregat 
Mètodes quantitatius per 
a l'economia i l'empresa 

Economia 2a 2021 

1 Lector Criminologia Dret públic 2a 2021 

1 Lector Ciències polítiques Dret públic 2a 2021 

1 Lector Enginyeria elèctrica 
Enginyeria elèctrica, 

electrònica i automàtica 
2a 2021 

1 Lector 
Didàctica de l'expressió 

musical 
Didàctiques 
específiques 

2a 2021 

1 Lector Infermeria Infermeria 2a 2021 

1 Lector 
Publicitat i relacions 

públiques 
Filologia i comunicació 2a 2021 

1 Lector 
Personalitat, avaluació i 
tractaments psicològics* 

Psicologia 2a 2021 

TOTAL 12  

 
 
*Aquesta contractació prové de la de l’oferta de contractació 2019 que va quedar vacant. Es torna 
a oferir amb un perfil diferent. 
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Universitat Rovira i Virgili 
 
Per Acord de la Junta del CIC de 3 de juny de 2021 es determina una oferta de 5 
contractacions de lector a la Universitat Rovira i Virgili pel 2021. D’acord amb la clàusula 
onzena del present conveni, el departament competent en matèria d’universitats 
subvencionarà en el si del Pla Serra Húnter les 5 contractacions proposades per la URV 
atès que corresponen al 25% de les baixes de l’any anterior. 
 
Aquesta oferta inclou totes aquestes contractacions. Les ofertes es concreten en els 
perfils de la taula següent. 
 
 

Núm. 
contractes 

Categoria Perfil Departament Crida 

1 Lector 
Teoria i història de 

l'educació 
Pedagogia 2a 2021 

1 Lector Combinatòria 
Enginyeria 

informàtica i 
matemàtiques 

2a 2021 

1 Lector 
Didàctica de l'expressió 

musical 
Història i història de 

l'art 
2a 2021 

1 Lector Infermeria Infermeria 2a 2021 

1 Lector 
Teoria del senyal i 

comunicacions 

Enginyeria 
electrònica, elèctrica 

i automàtica 
2a 2021 

TOTAL 5  
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