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Context 

El Reglament d’Organització i Funcionament del Departament de Física (Acord 92/ 

2016 del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya) preveu que 

el Consell del Departament pugui delegar algunes funcions en un altre òrgan 

col·legiat del Departament, en aquest cas la Junta del Departament.  

El Reglament esmentat, en el seu article 16, estableix com a funcions del Consell 

les següents: 

a) Elegir el director o directora del Departament. 

b) Aprovar la proposta del reglament d’organització i funcionament del 

Departament i les seves modificacions, perquè l’aprovi posteriorment el 

Consell de Govern. 

c) Aprovar el pla estratègic del Departament, en el marc de la planificació 

estratègica de la Universitat. 

d) Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions 

que el mateix Consell defineixi. 

e) Aprovar, per presentar-la al Consell de Govern, la proposta de recursos 

personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions. 

f) Sancionar l’informe de gestió anual del Departament que presenta el director 

o directora. 

g) Aprovar la creació, modificació o supressió de Divisions departamentals. 

h) Aprovar la proposta de creació, modificació o supressió de Seccions 

departamentals. 

i) Vetllar per la qualitat de l’exercici de la coordinació i el desenvolupament de 

la docència de grau i màster universitari que té encomanada. 

j) Vetllar per la qualitat de l’exercici de la coordinació i el desenvolupament dels 

programes de doctorat. 

k) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de programes de 

doctorat. 

l) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de màsters 

universitaris. 

m) Aprovar actuacions de foment i coordinació de la recerca del seu personal 

docent i investigador, així com actuacions de suport, respectant la normativa 

dels altres òrgans de govern de la Universitat. 

n) Aprovar la proposta de professorat responsable de les assignatures i el 

professorat que les ha d’impartir. 

o) Aprovar la distribució de l’encàrrec docent del Departament. 

p) Aprovar l’organització d’activitats de formació permanent universitària i 

d’extensió universitària i la col·laboració del Departament en aquestes. 

q) Aprovar les actuacions del Departament en els processos de selecció, 

formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i 

investigador adscrit o vinculat i del personal d’administració i serveis que 

tingui adscrit. 
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r) Aprovar les actuacions en relació a l’adscripció i la vinculació del personal 

docent i investigador d’acord amb la normativa de la Universitat. 

s) Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament que li correspon. 

t) Acordar la federació del Departament amb altres unitats de la UPC o la 

modificació d’aquesta, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern, 

previ informe del Consell Social, si s’escau. 

u) Si el Departament s’ha d’integrar en un campus, acordar les delegacions de 

competències amb les altres unitats implicades, abans que se n’aprovi la 

integració. 

v) Proposar iniciatives i aspiracions i manifestar la seva opinió sobre matèries 

que afecten el Departament o el seu entorn. 

w) Revocar el director o directora. 

El mateix Reglament estableix, en el seu article 18: 

18.1 El Consell de Departament pot delegar en la Junta del Departament les seves 

funcions. 

18.2 No són delegables les competències següents: 

a) Elegir el director o directora. 

b) Revocar el director o directora. 

c) Aprovar el pla estratègic del Departament, en el marc de la planificació 

estratègica de la Universitat. 

d) Sancionar l’informe de gestió anual del Departament que presenta el director 

o directora. 

e) Elaborar la proposta i les modificacions d’aquest reglament d’organització i 

funcionament, per sotmetre-les a l’aprovació del Consell de Govern. 

f) Aprovar la proposta de creació, modificació o supressió de Seccions 

departamentals. 

g) Aprovar els criteris de distribució del pressupost anual que té assignat. 

h) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de programes de 

doctorat. 

i) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de màsters 

universitaris. 

j) Acordar la federació del Departament amb altres unitats de la UPC o la 

modificació d’aquesta, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern, 

previ informe del Consell Social, si s’escau. 

k) Si el Departament s’ha d’integrar en un campus, acordar les delegacions de 

competències amb les altres unitats implicades abans que s’aprovi la 

integració. 

l) La delegació i revocació de funcions. 

18.3 Per aprovar la delegació de cadascuna de les funcions es requereix que el 

nombre de vots favorables sigui superior a la meitat dels vots emesos vàlidament. 
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El Consell pot revocar en qualsevol moment aquestes delegacions de funcions. Per 

revocar-les cal que el nombre de vots favorables sigui superior al nombre de vots 

desfavorables 

18.4 Les delegacions de funcions a favor d’altres òrgans i la revocació d’aquestes 

s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Proposta de delegació de funcions en la Junta del Departament de Física  

El Consell de Departament de Física, reunit a l’EEBE (Barcelona) el 20 de gener de 

2017, aprova delegar en la Junta del Departament de Física les funcions següents: 

a) Aprovar les actuacions del Departament en els processos de selecció, 

formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i 

investigador adscrit o vinculat i del personal d’administració i serveis que 

tingui adscrit. 

b) Aprovar les actuacions en relació a l’adscripció i la vinculació del personal 

docent i investigador d’acord amb la normativa de la Universitat. 

 

 

 

La secretària acadèmica, 

 

 

 

Clara Prats Soler 

 


