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ESMENA DE l’ACORD DE CONSELL DE GOVERN 2021/01/26 PEL QUAL 
S’APROVA LA DISTRIBUCIÓ DE LES CÀTEDRES DELPROGRAMA DE CÀTEDRES 
2021 I DE LES CÀTEDRES DE CARÀCTER ESTRATÈGIC 
 
Antecedents i fonaments de dret 
 
Per acord de Consell de Govern 2021/01/26, de 25 de febrer, es va aprovar la distribució 
de les càtedres del Programa de càtedres 2021 i de les càtedres de caràcter estratègic. 
 
En l’esmentat Acord, en els epígrafs del punt Segon.- 1.2.2, 2.1.2, 2.1.3 i 3.3.2, on 
s’estableix com un sistema de desempat l’antiguitat de l’acreditació obtinguda, es fa 
referència, per error, a l’acreditació que ha donat accés al programa 2018 en comptes 
de l’acreditació que ha donat accés al programa en curs, el 2021. 
 
Així mateix, en aquests mateixos epígrafs, en referir l’òrgan emissor de l’”Acreditación 
Nacional” s’indica erròniament el “Consejo de Universidades” quan hauria d’indicar 
l’”Agència Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación”. 
  
En exercici de les competències establertes en l’article 59 i 189 del Estatuts de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i amb l’informe positiu de la Comissió de Personal 
i Acció Social, el Consell de Govern formula el següent 
 
ACORD 
 
Únic- Esmenar l’Acord de Consell de Govern 2021/01/26 en els termes establerts en 
l’apartat d’antecedents i fonaments de dret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




