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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  
DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA

FETS I FONAMENTS DE DRET:

Primer.- Els Estatuts de la UPC aprovats per Acord de GOV/43/2012 de la Generalitat de  
Catalunya, de 29 de maig  al seu article 26 disposa:

            “Article 26 Reglaments de les unitats acadèmiques

26.1 Les unitats acadèmiques han de tenir un reglament d’organització i funcionament,  
d’acord amb les directrius generals establertes pel Consell de Govern.

Sense perjudici del que disposen aquests Estatuts i la normativa vigent, el reglament ha de  
definir, si més no, l’òrgan unipersonal màxim de direcció i la forma d’elegir la persona que  
ha d’exercir-ne les funcions, el nomenament de la qual correspon al rector o rectora, i  
l’òrgan col·legiat màxim de representació i de govern. Respecte a aquest últim, el  
reglament ha d’establir el nombre de membres electius en representació de cada un dels  
sectors de la comunitat universitària, d’acord amb el que estableixen l’Article 102 i l’Article  
103 d’aquests Estatuts.
Així mateix, si s’escau, el reglament de la unitat acadèmica ha d’especificar la forma de  
participació en els seus processos electorals del personal d’administració i serveis de les  
unitats transversals de gestió que hi presten serveis.
26.2 Les unitats elaboren el reglament i les seves modificacions, que han de  
sotmetre al Consell de Govern perquè els aprovi. (...)”

Segon.- Amb l’Acord 154/2015 de Consell de Govern, es va crear el departament de  
Matemàtiques de la UPC, i es van suprimir els departaments de Matemàtica Aplicada I, II,  
III i IV, que figuraven a l’anterior redacció del reglament d’organització i funcionament de la 
Facultat de Matemàtiques i Estadística.

En virtut del que precedeix, es formula el següent

ACORD:

ÚNIC.- modificar el reglament d’organització i funcionament de la Facultat de Matemàtiques i  
Estadística tal com s’indica a l’annex 1 del present document.

Barcelona, 15 de desembre de 2016



Article 12. Composició

La Junta del centre docent està formada per:

1. Membres nats

D’acord amb l’article 80.2 del Estatuts de la UPC són membres nats de la Junta:

a) El degà o degana. 

b) Els vicedegans i vicedeganes.

c) El secretari o secretària.

d) El cap dels serveis de gestió i suport o la persona que n’exerceix les funcions

e) El delegat o delegada dels estudiants i estudiantes del centre docent.

2. Membres electius

D’acord amb la classificació establerta a l’article 102 dels Estatuts de la UPC, la comunitat  
de l’FME es considera dividida en els quatre sectors següents:

Sector PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat, 

Sector PDI-B: personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior, 

Sector EGM: estudiantat de grau i màster universitari, 

Sector PAS: personal d’administració i serveis.

En el Sector PAS es considera el personal d’administració i serveis adscrit a l’FME, o  
adscrit a les Unitats Transversals de Gestió que presten serveis a l’FME. 

Els membres electius es distribueixen en:

f) 14 professors o professores membres del PDI-A representants dels departaments 

amb docència a la Facultat, dividits en les circumscripcions següents: 

• 1 circumscripció per a cada departament amb una càrrega acadèmica de més del 5% 
de la càrrega total de l’FME

• 1 circumscripció incloent el professorat PDI-A de l’FME no representat a les 
circumscripcions anteriors, com a “Agrupació d’altres departaments”, si hi ha algú en 
aquesta situació.

El nombre de representants per a cada circumscripció es determina donant primer un 
representant a cada circumscripció, i repartint la resta de representants proporcionalment 
a la càrrega acadèmica de cadascuna. La càrrega acadèmica per a cada circumscripció 
es calcula efectuant la mitjana de l’encàrrec acadèmic del departament o departaments 
associats, en el curs en que es fan les eleccions i el curs anterior. En el repartiment 
proporcional, els nombres enters s’aproximen segons la regla de les fraccions més grans, 
prevista a l’article 53 del reglament electoral.

g) 1 representant del PDI-B



h) 3 representants del PAS

i) 3 representants de l’estudiantat EGM, distribuïts com: 

• 1 representant dels graus en Matemàtiques,

• 1 representant dels graus en Estadística i 

• 1 representant dels estudiants de màster.

En el cas que el nombre de membres del professorat amb vinculació permanent a la  
Universitat no assoleixi, com a mínim un percentatge del 51% de membres de la Junta,  
s’haurà d’incrementar la representació del sector PDI-A professorat doctor amb vinculació  
permanent a la Universitat, fins assolir aquest percentatge mínim.


	Sense perjudici del que disposen aquests Estatuts i la normativa vigent, el reglament ha de definir, si més no, l’òrgan unipersonal màxim de direcció i la forma d’elegir la persona que ha d’exercir-ne les funcions, el nomenament de la qual correspon al rector o rectora, i l’òrgan col·legiat màxim de representació i de govern. Respecte a aquest últim, el reglament ha d’establir el nombre de membres electius en representació de cada un dels sectors de la comunitat universitària, d’acord amb el que estableixen l’Article 102 i l’Article 103 d’aquests Estatuts.
	Així mateix, si s’escau, el reglament de la unitat acadèmica ha d’especificar la forma de participació en els seus processos electorals del personal d’administració i serveis de les unitats transversals de gestió que hi presten serveis.
	26.2 Les unitats elaboren el reglament i les seves modificacions, que han de sotmetre al Consell de Govern perquè els aprovi. (...)”
	Article 12. Composició

