
 

 

 

 
 

CP.FIB/2022/01                                                                                                     Data de publicació 19/01/2022 

Llistat provisional (atès que l’Acta d’aquesta reunió s’aprovarà a 
la reunió ordinària següent) d’acords, eleccions, peticions, 
assentiments, manifestacions de la Comissió Permanent reunida 
el dia 19/01/2022: 
 

 
- La Comissió Permanent aprova l’acta de la sessió celebrada el 20/10/2021 per 

consens. 
 

- La Comissió Permanent aprova l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 
21/12/2021 per consens. 
 

- S’escullen, d’acord amb la normativa, els membres electius de la Comissió 
d’Avaluació Acadèmica i de la Comissió de Qualitat. 
 

- En afers de tràmit el degà presenta les altes i baixes del professorat a l’aplicació 
PRISMA des de l’última Comissió Permanent ordinària.  
 

- En afers de tràmit el degà informa de l’inici del nou mandat de les comissions 
següents i dels nomenaments en aquestes:  CACFI, CACOCFFI, CACFinal, CAGEI, 
CAGIA, CAMEI, CAMIRI, CAMSEC, CAMDS. 

 
- La Comissió Permanent és atesa de cara a la proposta del nomenament del 

professor Oscar Romero Moral com a vicedegà de Postgrau. 
 

- La Comissió Permanent aprova per consens la proposta conjunta de membres 
per a la comissió del concurs de professorat lector LE-37/707/2021, adscrit al 
departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. 
 

- La Comissió Permanent aprova per consens la proposta conjunta de membres 
per a la comissió dels concursos de professorat lector LE-42-43/715/2021, 
adscrits al departament d’Estadística i Investigació Operativa. 
 

- La Comissió Permanent aprova per consens la proposta conjunta de membres 
per a la comissió del concurs de professorat lector LE-46/723/2021, adscrit al 
departament de Ciències de la Computació. 
 

- La Comissió Permanent aprova per consens1 la Proposta de Conveni de Doble 
Titulació Internacional amb KTH – Royal Institute of Technology de Suècia. 
 

- El degà anuncia a l’inici de la sessió que retira el punt 9 de l’Ordre del dia, atès 
que el document que es presenta a la consideració de la Comissió Permanent 
està pendent de revisió de l’assessoria jurídica.  

                                                 
1 On diu consens ha de dir majoria absoluta. Correcció de l’errada publicada el 30 de març de 2022. 
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