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Aprovació de la proposta conjunta de membres per a la comissió del concurs de 
professorat lector LE-12/742/2020. 
 
S’aprova per unanimitat la proposta conjunta de membres de la comissió del concurs de 
professorat lector LE-12/742/2020 
 
 
 



 

PROPOSTA CONJUNTA DE MEMBRES PER A LA COMISSIÓ DEL CONCURS DE PROFESSORAT LECTOR 

Unitat d’adscripció: 742 
Unitat/s vinculació: 280 
Referència concurs: LE-12/742/2020 
 

Càrrec Cognoms i nom Cos docent / categoria Universitat Àmbit de coneixement 
 
President/a titular 
 

ANTONI ISALGUÉ BUXEDA C.U. UPC Física aplicada 

 
Secretari/ària titular 
 

F. XAVIER MARTÍNEZ de OSÉS T.U. UPC Ciencias y técnicas de la navegación 

 
Vocal titular 
 

Álvaro Baaliña Insua T.U. Universidade da Coruña Máquinas y motores térmicos 

 
President/a suplent 
 

Julio García Espinosa C.U. UPC Construccions navals 

 
Secretari/ària suplent 
 

Javier Martínez García Agregat UPC Construccions navals 

 
Vocal suplent 
 

José Carbia carril T.U. Universidade da Coruña Máquinas y motores térmicos 

 
Condicions: 
Els membres proposats han mostrat la seva conformitat a participar en aquesta comissió. 
a.- Un membre ha de ser catedràtic o catedràtica d’universitat o catedràtic o catedràtica contractat o contractada, i exercirà de President o Presidenta.  
b.- Els altres dos membres han de ser professors agregats o professores agregades, catedràtics o catedràtiques d’escola universitària, titulars d’universitat, catedràtics o catedràtiques d’universitat o catedràtics o catedràtiques 
contractats o contractades.  
c.- Dels tres membres, almenys un ha de ser extern a la universitat. Com a mínim, un dels membres ha de ser de la UPC.  
Si el membre és de la UPC ha de tenir una valoració mínima BB segons el model d’avaluació (Règim de Dedicació Docent – convocatòria 2019) i disposar de dos sexennis -el darrer dels quals viu- o equivalents en el cas del 
professorat catedràtic, i d’un sexenni viu o equivalent si és d’un altre cos o categoria. 
Si és extern a la universitat ha de disposar de dos sexennis –el darrer dels quals viu- o equivalents en el cas del professorat catedràtic i d’un sexenni viu o equivalent, si és d’un altre cos o categoria.  
Pels membres estrangers es requeriran requisits equivalents. 
Els suplents respectius han de complir els mateixos requisits que els titulars. 

Aquesta proposta ha estat acordada conjuntament amb les unitats relacionades. 

Director/Directora unitat d’adscripció:       Director/Directora/Degà/Degana unitat de vinculació: 
Aprovat per Òrgan Col·legiat:        Aprovat per Òrgan Col·legiat: 
Data:          Data: 
Nom i signatura:         Nom i signatura: 
 
 
 


