
Aplica la nostre universitat de manera correcta el Pla Serra Hunter (SHP) de 
“Captació d’excel·lència”? 

 

El programa Serra Hunter va néixer amb l’objectiu de fomentar la contractació de personal docent i 
investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals. 

Per garantir aquest objectiu les comissions de selecció han d’estar formades per persones de 
reconegut prestigi, tan nacional com internacional. El president d’aquestes comissions s’escull de 
comú acord entre el Rector de la Universitat convocant i la direcció acadèmica del programa Serra 
Hunter, dos dels vocals son escollits pel Rector (un d’ells actuarà com a secretari) i els altres dos 
vocals son escollits per la direcció acadèmica del SHP. 

Aparentment la nostre universitat disposa d’un programa que li permet la captació del millor 
professorat a nivell nacional i internacional mitjançant un tribunal que garanteix la transparència del 
procediment de selecció dels aspirants. Però en ocasions la manca de rigurositat en la aplicació del 
procediment el fa desmereixedor d’aquest objectiu. 

Davant de la fallida aposta anterior per la figura del professor ajudant, la nostra universitat ha 
apostat principalment per places de Lector , aquestes places es convoquen adscrites a departaments 
concrets, amb perfils que no son sempre del tot genèrics, i tribunals formats per membres UPC que 
proposa el mateix departament. Això en principi no vulnera cap de les condicions del programa, però 
fa que augmenti la possibilitat de “conflicte de interessos” entre els membres del tribunal i els 
candidats que provenen del propi departament en el que es convoca la plaça. 

La direcció del programa Serra Hunter obliga als membres del tribunal a signar una declaració de 
manca d’interès incloent una nota amb diferents exemples de conflicte. Segons la nostre universitat 
aquets supòsits son massa dràstics pel que finalment s’han agrupat les diferents casuístiques en dues 
categories; inhabilitant (conflicte d’interès clar) i conflictes d’interès potencial ( el propi secretari de 
la comissió o el vicerector de PDI es qui finalment decideix si hi ha o no conflicte). 

L’objectiu d’aquesta revisió atén, segons la nostre universitat a dificultats en trobar persones que 
puguin fer el rol de secretari de la comissió i evitar repetir els concursos en cas d’impugnacions, 
possibilitat mes alta que en un concurs normal. 

Els nostres dirigents tornen a vendre’ns la aparença, ens exigeixen la excel·lència, ens implanten els 
procediments per assegurar-la però si no s’obté el resultat desitjat, que no sempre va en 
concordança amb l’objectiu final es modifiquen les normes tants cops com faci falta fins que el 
resultat sigui el desitjat inicialment. 

Recentment en aquets concursos ja s'han donat situacions de conflicte d'interessos entre els 
membres de la comissió avaluadora i els guanyadors del concursos (conflicte clarament inhabilitant 
als casos on un membre del tribunal hagi dirigit la tesi doctoral del candidat guanyador i compartit 
carrera científica rellevant comú). Malgrat això les impugnacions han sigut desestimades per a 
continuació revisar les condicions inicials del conflicte obrint una nova categoria de “conflicte 
d’interessos potencial” com caixa de Pandora on el propi secretari de la comissió pot decidí si el 
conflicte inhabilita o no. 



Ens segueix sorprenent que es dediqui mes temps a gestionar la “trampa jurídica” que permet seguir 
sense canviar res, i en aparentar que el procediment es realitza amb garanties darrera d’una 
discutible millora del sistema.  

Des de CSIF continuem esforçant-nos per visualitzar aquets fets i adquirim el compromís de proposar 
un mecanisme que permeti millorar la nostre institució tan a nivell internacional com de convivència 
interna.  

Us recordem que les votacions seran en format electrònic del dimecres 10 d’abril a les 10 hores i 
fins el dijous 11 d’abril a les 11 hores. 

 

 


