Proposta de pròrroga del nomenament de professorat emèrit
Sr. Fernando Juan Ramos Galino
Acord núm. CG/2018/01/28 del Consell de Govern pel qual s’aprova la proposta
de pròrroga de nomenament de professorat emèrit del Sr. Fernando Juan Ramos
Galino.
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PRÒRROGA DEL NOMENAMENT DEL SR. FERNANDO JUAN RAMOS GALINO COM A
PROFESSOR EMÈRIT DE LA UPC
Antecedents
La normativa de professorat emèrit de la UPC, aprovada per Acord núm. 83/2015 del Consell
de Govern de 5 de maig, estableix a l’article 3.2. que el nomenament de professorat emèrit té
una durada màxima de tres anys i és prorrogable per dos períodes anuals més, previ informe
favorable de les unitats acadèmiques corresponents i de la CSAPDIU.
Les sol·licituds de pròrrogues requereixen un informe sobre el període transcorregut i una
actualització de les activitats de col·laboració. El procediment d’aprovació i tramitació de la
pròrroga serà el mateix que per a l’aprovació del nomenament inicial.
El Departament de Tecnologia de l’Arquitectura i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB) van presentar la proposta de pròrroga com a professor emèrit de la UPC del
professor Fernando Juan Ramos Galino.
La proposta de pròrroga ha estat avalada per l’informe favorable de la Junta del Departament
de Tecnologia de l’Arquitectura i per la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB).
L’informe elaborat per la CSAPDIU en data 29 de gener de 2018 respecte de la proposta de
pròrroga del professor és FAVORABLE, d’acord amb allò establert al punt 3.2. del Reglament de
professorat emèrit.
Atesa la sol·licitud presentada per les unitats acadèmiques esmentades.
Atès l’informe sobre la proposta elaborat per la CSAPDIU.
Atesa la defensa de la pròrroga feta per la senyora Pilar García Almirall com a directora del
Departament de Tecnologia de l’Arquitectura.
Atès l’informe favorable de la proposta de pròrroga aprovat per la Comissió de Personal i Acció
Social del Consell de Govern, en la sessió del 7 de febrer de 2018.
En exercici de les atribucions establertes en l’article 4 de l’Acord de Consell de Govern 83/2015,
pel qual s’aprova el Reglament de professorat emèrit de la UPC, el Consell de Govern ACORDA:
Aprovar la proposta de pròrroga del nomenament del Sr. Fernando Juan Ramos Galino com a
professor emèrit de la UPC amb efectes del 24 de novembre de 2017.

