
Adhesió del personal docent i investigador al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per càrrecs electes, 
entre els quals hi ha els directors o directores de departament, i per a  secretaris o secretàries de departament) (A211-15)

Secretaria General Gabinet 
del rector Càrrec proposat Secretaria General Portal de 

transparènciaRectorPersonal Acadèmic

1
Proclamació o 

designació de càrrec

3
Rep instrucció per tramitar el 

nomenament i la presa de 
possessió del nou càrrec

9
Consulta l’estat del tràmit 

confirma que càrrec proposat 
no l’ha formalitzat

7
Emplena el formulari i hi 

adjunta el document d’adhesió 
al Codi signat i el CV

5
Rep correu electrònic amb l’enllaç 
al tràmit i els documents model

6
Accedeix al 

tràmit?

Si

 Organització i Qualitat 
Maig 2022

8
Consulta l’estat del tràmit i 

revisa documentació annexada

4
Tramet al càrrec un correu 

electrònic amb l’enllaç al tràmit i 
els documents adjunts 

10
Inicia el tràmit de 

nomenament del càrrec 

2
Prepara i tramet la instrucció 
per  tramitar el nomenament 

i la presa de possessió

No

* En el cas càrrecs electes (rector, degà, cap d’estudis, director d’institut universitari i director de departament) i pel càrrec no electe de secretari de departament, 
l’adhesió al Codi  de conducta de la Universitat de Barcelona és opcional.

Tramitació amb l’aplicació UBeTram 

Tramesa de correus electrònics 

11
Prepara i tramet  l’acta de presa 
de possessió i la resolució del 

nomenament del càrrec

13
Signa 

electrònicament 
l’acta de presa 

de possessió i el 
nomenament

12
Signa electrònicament 

l’acta de presa de 
possessió i del 

nomenament i en 
gestiona la signatura 

per part del rector 

17
Carrega a l'aplicació la 

resolució del 
nomenament del càrrec

14
El càrrec s’ha 

adherit al 
Codi? 

15
Tramet notificació 
del nomenament 

per correu
16

Rep notificació del  
nomenament 

No

21
Actualitza el Perseu amb els 
càrrecs adherits al Codi de 

conducta

22
Incorpora al Sharepoint la 

documentació del càrrec per a la 
publicació al Portal de Transparència

18
Notifica el nomenament a 

l’interessat 
19

Rep notificació del  
nomenament, via 

eNotum
20

Finalitza el tràmit a 
l’aplicació UBeTram 

28
Càrrec nomenat 

26
Publica els documents 

al Portal de 
Transparència

23
Consulta el document 

d’adhesió signat  i el CV 
del càrrec

25
Esmena el CV, 

si escau

24
Revisa el CV i demana 

esmenes, si escau

27
Pren possessió

Si

29
Introdueix al Perseu les 

dades del càrrec nomenat

Termini: 3 dies hàbils

Informa de l'opcionalitat i el 
termini per signar el document 
d’adhesió al codi de conducta

Termini: 3 dies hàbils des de la 
tramesa del correu electrònic

 A la seu electrònica, mitjançant l’aplicació UBeTram

A l’aplicació UBeTram

 Document d’adhesió al codi de conducta
 Model de CV (inclou breu biografia acadèmica i professional)

A l’aplicació UBeTram

A l’aplicació UBeTram, 
via eNotum

Els efectes administratius i econòmics es regeixen 
per la data de la resolució del nomenament

 Document d’adhesió 
 Currículum

 Document d’adhesió signat
 Currículum  (amb breu biografia 

acadèmica i professional)


