


 
 
 
NOMENAMENT DEL SR. JAUME BARCELO BUGEDA COM A PROFESSOR EMÈRIT DE LA 
UPC 
 
Antecedents 
La normativa de professorat emèrit i honorari de la UPC va ser aprovada per Acord núm. 
117/2009 del Consell de Govern de 23 de juny, l’article 2 de la qual estableix que el Consell de 
Govern pot acordar el nomenament de professorat emèrit  a proposta del Rector o d’una o 
vàries unitats bàsiques. 
 
El Sr. Barcelo va presentar la seva candidatura com a professor emèrit de la UPC que va ser 
votada favorablement, tal i com estableix la normativa abans esmentada, a la Junta del 
departament d’Estadística i Investigació Operativa, unitat d’adscripció del Sr. Barcelo  (sessió 
de 7 de març de 2014), per la Junta  de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, unitat de 
vinculació (sessió de 27 de març de 2014), i per la Comissió Permanent de la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona, unitat de vinculació (sessió de 19 de març de 2014). 
 
L’informe elaborat per la CSAPDIU en data 1 de juliol de 2014 respecte de la candidatura del 
Sr. Barcelo  és favorable, d’acord amb allò establert al punt 2.3 del Reglament de professorat 
emèrit i honorari. 
 
El Sr. Barcelo es jubila forçosament per compliment de l’edat legal amb efectes de 31 d’agost 
de 2014. 
 

  
 

 



Nomenament 
Atès la sol·licitud del Departament d’Estadística i Investigació Operativa, de la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística, i de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. 
Atès l’informe favorable sobre la proposta  elaborat per la CSAPDIU. 
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 14 de juliol de 2014, 
 
El Consell de Govern ACORDA: 

1. Aprovar el  nomenament del Sr. Jaume Barcelo Bugeda com a professor emèrit de la 
UPC amb efectes del dia 1 de setembre de 2014. 

2. La dedicació del Sr. Barcelo serà de 480 hores anuals. 
3. La unitat d’adscripció serà el departament d’Estadística i Investigació Operativa. 

 





 
 
 
NOMENAMENT DEL SR. LUIS BASAÑEZ VILLALUENGA COM A PROFESSOR EMÈRIT DE 
LA UPC 
 
Antecedents 
La normativa de professorat emèrit i honorari de la UPC va ser aprovada per Acord núm. 
117/2009 del Consell de Govern de 23 de juny, l’article 2 de la qual estableix que el Consell de 
Govern pot acordar el nomenament de professorat emèrit  a proposta del Rector o d’una o 
vàries unitats bàsiques. 
 
El Sr. Basañez  va presentar la seva candidatura com a professor emèrit de la UPC que va ser 
votada favorablement, tal i com estableix la normativa abans esmentada, a la Junta del 
departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial,  unitat d’adscripció 
del Sr. Basañez (sessió de 14 de maig de 2014), per la Junta de l’Institut d’Organització i 
Control de Sistemes Industrials, unitat de vinculació (sessió de 23 d’abril de 2014), per la  
Comissió Permanent  de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, unitat de 
vinculació (sessió de 7 d’abril de 2014), i per la Comissió d’Avaluació i Qualitat de l’Escola 
Tècnica Superior Industrial de Barcelona, unitat de vinculació (sessió de 15 de maig de 2014). 
 
L’informe elaborat per la CSAPDIU en data 1 de juliol de 2014 respecte de la candidatura del 
Sr. Basañez és favorable, d’acord amb allò establert al punt 2.3 del Reglament de professorat 
emèrit i honorari. 
 
El Sr. Basañez es jubila forçosament per compliment de l’edat legal amb efectes de 31 d’agost 
de 2014. 
 

 
 



Nomenament 
Atès la sol·licitud del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica 
Industrial, de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials, de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona i de l’Escola Tècnica Superior Industrial de Barcelona. 
Atès l’informe favorable sobre la proposta elaborat per la CSAPDIU. 
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 14 de juliol de 2014, 
 
El Consell de Govern  ACORDA: 

1. Aprovar el  nomenament del Sr. Luis Basañez Villaluenga com a professor emèrit de la 
UPC amb efectes del dia 1 de setembre de 2014. 

2. La dedicació del Sr. Basañez serà de 480 hores anuals. 
3. La unitat d’adscripció serà el departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 

Informàtica Industrial. 
 





 
 
 
NOMENAMENT DEL SR. ALBERT COROMINAS SUBIAS COM A PROFESSOR EMÈRIT DE 
LA UPC 
 
Antecedents 
La normativa de professorat emèrit i honorari de la UPC va ser aprovada per Acord núm. 
117/2009 del Consell de Govern de 23 de juny, l’article 2 de la qual estableix que el Consell de 
Govern pot acordar el nomenament de professorat emèrit  a proposta del Rector o d’una o 
vàries unitats bàsiques. 
 
El Sr. Corominas va presentar la seva candidatura com a professor emèrit de la UPC que va ser 
votada favorablement, tal i com estableix la normativa abans esmentada, a la Junta del 
departament d’Organització d’Empreses, unitat d’adscripció del Sr. Corominas  (sessió de 9 
d’abril de 2014), per la Junta  de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials, 
unitat de vinculació (sessió de 23 d’abril de 2014), i per la Comissió d’Avaluació Acadèmica i 
Qualitat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, unitat de vinculació 
(sessió de 15 de maig de 2014). 
 
L’informe elaborat per la CSAPDIU en data 1 de juliol de 2014 respecte de la candidatura del 
Sr. Corominas és favorable, d’acord amb allò establert al punt 2.3 del Reglament de 
professorat emèrit i honorari. 
 
El Sr. Corominas es jubila forçosament per compliment de l’edat legal amb efectes de 31 
d’agost de 2014. 
 

 
 



Nomenament 
Atès la sol·licitud del Departament d’Organització d’Empreses, de l’Institut d’Organització i 
Control de Sistemes Industrials i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona.  
Atès l’informe favorable sobre la proposta  elaborat per la CSAPDIU. 
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 14 de juliol de 2014, 
 
El Consell de Govern ACORDA: 

1. Aprovar el  nomenament del Sr. Albert Corominas Subias com a professor emèrit de la 
UPC amb efectes del dia 1 de setembre de 2014. 

2. La dedicació del Sr. Corominas serà de 480 hores anuals. 
3. La unitat d’adscripció serà el departament d’Organització d’Empreses. 

 





 
 
 
NOMENAMENT DEL SR. ANTONIO  FONT ARELLANO COM A PROFESSOR EMÈRIT DE 
LA UPC 
 
Antecedents 
La normativa de professorat emèrit i honorari de la UPC va ser aprovada per Acord núm. 
117/2009 del Consell de Govern de 23 de juny, l’article 2 de la qual estableix que el Consell de 
Govern pot acordar el nomenament de professorat emèrit  a proposta del Rector o d’una o 
vàries unitats bàsiques. 
 
El Sr. Font va presentar la seva candidatura com a professor emèrit de la UPC que va ser 
votada favorablement, tal i com estableix la normativa abans esmentada, al Consell del 
departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, unitat d’adscripció del Sr. Font  (sessió de 
19 de desembre de 2013), i per la Junta  de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, 
unitat de vinculació (sessió de 3 de desembre de 2013). 
 
L’informe elaborat per la CSAPDIU en data 1 de juliol de 2014 respecte de la candidatura del 
Sr. Font és favorable, d’acord amb allò establert al punt 2.3 del Reglament de professorat 
emèrit i honorari. 
 
El Sr. Font es jubila forçosament per compliment de l’edat legal amb efectes de 31 d’agost de 
2014. 
 

 
 

 



Nomenament 
Atès la sol·licitud del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori i l’Escola Tècnica 
Superior del Vallès.  
Atès l’informe sobre la proposta  elaborat per la CSAPDIU. 
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 14 de juliol de 2014, 
 
El Consell de Govern ACORDA: 

1. Aprovar el  nomenament del Sr. Antonio Font Arellano com a professor emèrit de la 
UPC amb efectes del dia 1 de setembre de 2014. 

2. La dedicació del Sr. Font serà de 480 hores anuals. 
3. La unitat d’adscripció serà el departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. 

 





 
 
 
NOMENAMENT DEL SR. FRANCESC SOLÉ PARELLADA COM A PROFESSOR EMÈRIT DE 
LA UPC 
 
Antecedents 
La normativa de professorat emèrit i honorari de la UPC va ser aprovada per Acord núm. 
117/2009 del Consell de Govern de 23 de juny, l’article 2 de la qual estableix que el Consell de 
Govern pot acordar el nomenament de professorat emèrit  a proposta del Rector o d’una o 
vàries unitats bàsiques. 
 
El Sr. Solé va presentar la seva candidatura com a professor emèrit de la UPC que va ser votada 
favorablement, tal i com estableix la normativa abans esmentada, a la Junta del departament 
d’Organització d’Empreses,  unitat d’adscripció del Sr. Solé (sessió de 9 d’abril de 2014), i per la  
Comissió permanent  de la Facultat de Nàutica, unitat de vinculació (sessió de 27 de maig de 
2014). 
 
L’informe elaborat per la CSAPDIU en data 1 de juliol de 2014 respecte de la candidatura del 
Sr. Solé és favorable, d’acord amb allò establert al punt 2.3 del Reglament de professorat 
emèrit i honorari. 
 
El Sr. Solé es jubila forçosament per compliment de l’edat legal amb efectes de 31 d’agost de 
2014. 



Nomenament 
Atès la sol·licitud del Departament d’Organització d’Empreses i de la Facultat de Nàutica. 
Atès l’informe favorable sobre la proposta  elaborat per la CSAPDIU. 
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 14 de juliol de 2014, 
 
El Consell de Govern ACORDA: 

1. Aprovar el  nomenament del Sr. Francesc Solé Parellada com a professor emèrit de la 
UPC amb efectes del dia 1 de setembre de 2014. 

2. La dedicació del Sr. Solé serà de 480 hores anuals. 
3. La unitat d’adscripció serà el departament d’Organització d’Empreses. 




