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

FETS I FONAMENTS DE DRET:

1.- 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.-El Consell de Govern de la UPC, en sessió celebrada el 28 de maig de 2013, va establir
les  directrius  generals  per  a  l’elaboració  dels  reglaments  d’organització  i  funcionament  dels
centres docents, dels departaments i dels instituts universitaris de recerca.

Tercer.- El Consell de Govern, en la sessió del dia 30 de març de 2017, va aprovar el reglament
del departament de Matemàtiques (Acord 45/2017 del Consell de Govern).

Quart.- Amb posterioritat a la seva aprovació, es van detectar errors materials en la proposta que
es va remetre a Consell  de Govern,  respecte de la  que s’havia sotmès a consideració de la
Comissió de Desenvolupament Estatutari.

En virtut del que precedeix, es formula el següent

ACORD:

ÚNIC.- Aprovar les modificacions del reglament del departament de Matemàtiques, que s’adjunte
com annex.

Barcelona, 23 de maig de 2017



MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Modificació de l'article 14

L'actual redacció del punt e) de l'article 14.2 del reglament d'organització i funcionament del 
departament de Matemàtiques es:

e) Representants de la resta del personal docent i investigador membre del Departament (classificació PDI-
4) fins al maxim nombre possible d’acord amb l’Article 83 dels Estatuts de la Universitat. En cas que no se 
superi aquest limit, la resta del personal docent i investigador membre del Departament es considerara 
membre del Consell, sense necessitat d’elecció.

El mateix punt del reglament queda establert com:

e) Representants de la resta del personal docent i investigador membre del Departament 
(classificació PDI-B4) fins al maxim nombre possible d’acord amb l’Article 83 dels Estatuts de la 
Universitat. En cas que no se superi aquest limit, la resta del personal docent i investigador 
membre del Departament es considerara membre del Consell, sense necessitat d’elecció.

Modificació de l’article 15

L’actual redacció dels punts d), i) i k) del reglament d'organització i funcionament del departament 
de Matemàtiques és:

d) Aprovar, si escau i a proposta de la Junta, per presentar-la al Consell de Govern, la proposta de recursos 
personals i materials necessaris per dur a terme les funcions del Departament.

i) Aprovar, si escau, i a proposta de la Junta la distribució de les diferents tasques entre els membres del 
Departament, en el marc de les lleis, dels Estatuts, del Reglament del Departament i de les altres normes de
la Universitat. En particular, ratificar la proposta de professorat responsable de les assignatures.

k) Aprovar, si escau, i a proposta de la Junta les actuacions en relació a la adscripció i vinculació del 
personal docent i investigador d’acord amb la normativa de la Universitat.

Els mateixos punts del reglament queden establerts com:

d) Aprovar, si escau i a proposta de la Junta, per presentar-la al Consell de Govern, la proposta de
recursos personals i materials necessaris per dur a terme les funcions del Departament. El Consell
delega l’exercici d’aquesta funció a la Junta.

i) Aprovar, si escau, i a proposta de la Junta la distribució de les diferents tasques entre els 
membres del Departament, en el marc de les lleis, dels Estatuts, del Reglament del Departament i 
de les altres normes de la Universitat. En particular, ratificar la proposta de professorat 
responsable de les assignatures. El Consell delega l’exercici d’aquesta funció a la Junta.

k) Aprovar, si escau, i a proposta de la Junta les actuacions en relació a l’adscripció i vinculació del
personal docent i investigador d’acord amb la normativa de la Universitat. El Consell delega 
l’exercici d’aquesta funció a la Junta.

Modificació de l’article 22

L’actual redacció dels punts c) i d) de l’article 22.1.ii del reglament d'organització i funcionament 
del departament de Matemàtiques és:

c) Un representant del personal docent i investigador doctor, no permanent.

d) Dotze membres de la resta del personal docent i investigador del Consell, elegits per i entre els membres 
del Consell, de manera que no n’hi hagi més de dos d’una mateixa secció i, com a mínim, haurà de garantir 
una representació del sector PDI-A i de les classificacions o agrupacions de classificacions PDI-B1 i PDI-B4.

Els mateixos punts del reglament queden establerts com:



c) Un representant del personal docent i investigador doctor, no permanent (classificació PDI-B3).

d) Dotze membres de la resta del personal docent i investigador del Consell, elegits per i entre els 
membres del Consell, de manera que no n’hi hagi més de tres d’una mateixa secció i, com a 
mínim, haurà de garantir una representació del sector PDI-A i de l’agrupació de classificacions 
PDI-B1 i PDI-B4.

Modificació de l’article 23

L’actual redacció dels punts c), d), e) i f) de l’article 23 del reglament d'organització i funcionament 
del departament de Matemàtiques és:

c) Elaborar la proposta de personal necessari per dur a terme les funcions del Departament i elevar-la al 
Consell de Departament, a fi de ser aprovada, si escau.

d) Elaborar la proposta de la distribució de les diferents tasques entre els membres del Departament, en el 
marc de les lleis, dels Estatuts, del Reglament del Departament i de les altres normes de la Universitat, per a
l’aprovació del Consell de Departament, si escau. En particular, aprovar elaborar la proposta de professorat 
responsable de les assignatures.

e) Elaborar la proposta de les actuacions en relació a la vinculació del personal docent i investigador d’acord
amb la normativa de la Universitat, per a l’aprovació del Consell de Departament, si escau.

f) Elaborar la proposta de actuacions en relació a l’adscripció del personal docent i investigador d’acord amb
la normativa de la Universitat, per a l’aprovació del Consell de Departament, si escau.

Els mateixos punts del reglament queden establerts com:

c) Per delegació del Consell de Departament, aprovar si escau, la proposta de personal necessari 
per dur a terme les funcions del Departament.

d) Per delegació del Consell de Departament, aprovar si escau, la proposta de la distribució de les 
diferents tasques entre els membres del Departament, en el marc de les lleis, dels Estatuts, del 
Reglament del Departament i de les altres normes de la Universitat. En particular, aprovar la 
proposta de professorat responsable de les assignatures.

e) Per delegació del Consell de Departament, aprovar si escau, la proposta de les actuacions en 
relació a la vinculació del personal docent i investigador d’acord amb la normativa de la 
Universitat.

f) Per delegació del Consell de Departament, aprovar si escau, la proposta de actuacions en 
relació a l’adscripció del personal docent i investigador d’acord amb la normativa de la Universitat.

Modificació de l'article 38

L’actual redacció del punt g) de l’article 38 del reglament d'organització i funcionament del 
departament de Matemàtiques és:

g) En el cas que una secció integri dos o mes centres docents, el cap de secció que no estigui vinculat a un 
o mes centres docents pot delegar la funció de representació a que fa referencia l’article 85 dels Estatuts en 
un altre professor o professora de la secció que sigui doctor amb vinculació permanent a la Universitat i que 
hi estigui vinculat.

El mateix punt del reglament queda establert com:

g) En el cas que una secció integri dos o mes centres docents, el cap de secció que no estigui 
vinculat a un o mes centres docents pot delegar la funció de representació a que fa referencia 
l’article 85 dels Estatuts en un altre professor o professora de la secció amb vinculació permanent 
a la Universitat i que hi estigui vinculat.
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