A LA RECTORA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

David Pujolar Morales amb DNI
DNI

; Carmen Pilar Martí Ballester, amb

; Guillem Prats Ejarque, amb DNI

Ballbé, amb DNI

Ermengol Gassiot

, delegades i delegats sindicals i de personal per la

Secció Sindical de la Confederació General del Treball a la UAB (CGT-UAB) amb
correu electrònic, per efectes de notificacions; cgt.ensenyament@uab.cat, en nom
propi compareixem davant vostre i com sigui més adient en Dret,
Interposem, en virtut dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, RECURS
POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la resolucions del Director del
Departament d’Empresa de la UAB de 9 de juny sobre assignació docent pel
curs 2020-2021 de la professora Carmen Pilar Martí Ballester i la resolució del
Secretari de l’esmentat departament del 3 de juny sobre la determinació de la
responsable de l’assignatura d’Introducció a la Comptabilitat.
FETS
1.- En relació a la resolució de 9 de juny d’assignació de docència

1.1- El passat 9 de juny de 2020, el Director del Departament d’Empresa va rebutjar
la petició de la professora Carmen Pilar Martí Ballester per tal de que se li assignés
docència en l’assignatura “Finance II” del Master in Economics and Business
Administration (MEBA) de la Facultat d’Economia i Empresa, assignatura que ja
havia impartit en el curs 2019-2020. Va fonamentar el seu rebuig per no disposar
del vist-i-plau de la Comissió del Màster (veure annex 1 “Re_ Resposta petició
Carmen Pilar Martí.pdf”, plana 1) així com en que “Lo que justifica la no asignación
de docencia en el máster son las valoraciones en las encuestas, los comentarios
recibidos y los problemas de comunicación que manifiestan los estudiantes” (veure
plana 5 de l’annex esmentat) malgrat que ni la Comissió Executiva ni el Consell
de Departament d’Empresa han aprovat ni publicitat cap criteri d’assignació
docent al professorat del departament.

1.2- Per tal de fonamentar la seva resposta, en la que estava també la Rectora, el
Director del Departament va adjuntar 7 fitxers, entre ells un anònim, en el que
suposats estudiants efectuaven greus asseveracions contra la professora Martí

(veure l’annex 2 “Adjunt_6_Comments_MARTI-BALLESTER.pdf”) sense que
s’aportés cap element objectiu per sostenir-les. En les metadades del fitxer surt el
nom “MariaAntonia”, casualment el mateix nom de pila que el d’una de les
coordinadores del MEBA, Maria Antònia Tarrazón Rodón.

1.3- En la mateixa línia de desacreditació contra la professora Martí adjuntava
(veure

annex

3:“2020-06-

08_INFORME_MEBA_DIRECTOR_DPT_EMPRESA.pdf”) un Informe signat, entre
d’altres, per Maria Antonia Tarrazón Rodón en el que figuren desqualificacions que
atempten contra la dignitat personal i professional de la professora Martí i de les
que no s’aporta cap document per fonamentar-les:
“La següent classe impartida per la professora Martí Ballester va ser el darrer dimecres del
curs, dia 11 de març. Quan els estudiants s’assabentaren de qui estaria a càrrec de la
sessió, la seva reacció fou de vehement rebuig, negant-se diversos alumnes a
participar en la sessió de classe si la impartia la professora Martí Ballester i exigint
fins i tot la devolució proporcional dels diners de la matrícula si això s’esdevenia.”

En les metadades del fitxer surt una altra vegada el nom “MariaAntonia”,
casualment el mateix nom de pila que el d’una de les coordinadores del MEBA,
Maria Antònia Tarrazón Rodón.

1.4- El Director del Departament no va tenir en compte ni va respondre a les
al·legacions que va enviar la professora Martí el passat 3 de juny (veure annex 4:
“RV: Resposta petició Carmen Pilar Martí”). Cal destacar que la professora Martí
havia estat separada de manera improcedent per part de la coordinació del MEBA
i el vistiplau del Director del Departament el passat 27 de febrer, quan encara no
s’havia pogut reincorporar a les classes per estar de baixa mèdica.

1.5- El Director del Departament d’Empresa va publicitar i difondre els resultats
d’una suposada enquesta, signada el 15 de maig per Maria Antònia Tarrazón
Rodón (veure annex 5: “Adjunt_5_MEBA-Survey-Output-SECOND_QUARTERFINANCE_MARTI-BALLESTER.pdf) realitzada al marge dels procediments
establerts pel Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat qui, en
comunicació oficial del passat 15 de juny, va establir que el període per fer les
enquestes era entre el 15 de juny i el 6 de juliol de 2020.

2.- En relació a la resolució de 3 de juny sobre responsabilitat de l’assignatura
d’Introducció a la Comptabilitat

2.1- El passat 3 de juny la Gestora Departamental, Marta San José, per indicació
del Secretari del Departament notificava que traslladava al Deganat els resultats
d’una suposada votació per elegir a la responsable de la guia docent i de la
‘assignatura d’Introducció a la Comptabilitat per al curs 2020-2021 (veure annex 6:
“Fwd_ Responsable d'assignatura i guia docent Introducció a la Comptabilitat.pdf”),
funcions que fins ara ha desenvolupat la professora Martí.

2.2- El procés d’elecció i nomenament d’una nova persona com a responsable de
la guia i de l’assignatura d’Introducció a la Comptabilitat va estar ple d’irregularitats,
tal com va denunciar la professora Martí, entre d’altres al correu del passat 4 de
junt, en el que també estava la Rectora com a destinatària, sense que rebés cap
resposta. Veure Annex 7 “RV_ Fw_ Elecció de responsable de l'assignatura
_Introducció a la Comptabilitat_.pdf”). En cap moment se li va donar resposta a les
al·legacions presentades.

2.3- Entre les objeccions plantejades es troba la derivada de la inelegibilitat de la
nova professora proposada per desenvolupar les tasques de responsable de
l’assignatura i de la guia d’Introducció a la Comptabilitat en raó de tenir un contracte
d’investigadora postdoctoral sotmès al que estableix la Llei 14/2011, en particular
a l’article 22.1.e:

“El personal investigador que sea contratado al amparo de lo dispuesto en
este artículo podrá prestar colaboraciones complementarias en tareas
docentes relacionadas con la actividad de investigación propuesta, hasta un
máximo de 80 horas anuales, previo acuerdo en su caso con el departamento
implicado, con la aprobación de la entidad para la que presta servicios, y con
sometimiento a la normativa vigente de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas”

De conformitat amb allò exposat,
SOL·LICITEM: Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti i es tingui per
interposat RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la resolucions del
Director del Departament d’Empresa de la UAB de 9 de juny sobre assignació

ANNEXOS

