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NOMENAMENT DEL SR. JOSÉ FERRER LLOP 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 que poden proposar el nomenament de professorat emèrit
el rector o la rectora o una o vàries unitats acadèmiques.
El Departament de Matemàtiques va presentar la candidatura com a professor emèrit de la
UPC del professor José Ferrer Llop qui es jubilarà forçosament el proper 31 d’agost de 2019.
La proposta de nomenament va ser votada favorablement, tal i com estableix la normativa
abans esmentada, per la Junta del Departament de Matemàtiques, unitat d’adscripció del
professor.
De la documentació aportada es dedueix que no es compleixen els requisits establerts a la
l’article 1.1. de la normativa vigent, i per tant, es valora la candidatura d’acord amb l’apartat
1.2.
L’informe elaborat per la CSAPDIU en data 30 d’abril 2019 respecte de la candidatura del
professor és FAVORABLE, d’acord amb allò establert al punt 2.3 del Reglament de professorat
emèrit.
Atesa la sol·licitud presentada per la unitat acadèmica esmentada.
Atès l’informe sobre la proposta elaborat per la CSAPDIU.
Atesa la defensa de la candidatura feta pel senyor José Rodellar com a director del
departament de Matemàtiques.
Atès l’informe favorable de la proposta de nomenament aprovat per la Comissió de Personal i
Acció Social del Consell de Govern, en la seva sessió de 19 de juny de 2019.
En exercici de les atribucions establertes en l’apartat 3 de l’art.2 de l’Acord de Consell de
Govern 83/2015, pel qual s’aprova el Reglament de professorat emèrit de la UPC, la Comissió
de Personal i Acció Social del Consell de Govern ACORDA:
1. Nomenar el Sr. José Ferrer Llop com a professor emèrit de la UPC amb efectes de l’1
de setembre de 2019.
2. La dedicació serà de 480 hores anuals.
3. La unitat d’adscripció serà el Departament de Matemàtiques.
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