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Document proposta informat favorablement per la Comissió de desenvolupament 
Estatutari del 03/10/2017.



INFORME FAVORABLE DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL PATRONAT DE LA 
FACULTAT D’ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA 

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 disposen: 

Disposició addicional 3. Els patronats i consells assessors 
Es poden constituir patronats i consells assessors en la Universitat en les seves unitats 
acadèmiques amb la finalitat de col·laborar per la consecució dels seus objectius i perquè 
exerceixin millor les seves funcions. Aquests patronats i consells assessors es regeixen per uns 
reglaments propis. La creació i la supressió dels patronats i l’aprovació dels seus reglaments 
corresponen al Consell Social, amb l’informe previ favorable del Consell de Govern. 
En virtut del que precedeix, es formula el següent 

ACORD: 

ÚNIC.- Informar favorablement de la modificació del reglament del patronat de la Facultat d’Òptica 
i Optometria de Terrassa que s'adjunta com annex. 

Barcelona, 24 d’octubre de 2017 



ANNEX.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL PATRONAT DE LA FACULTAT D’ÒPTICA I 
OPTOMETRIA DE TERRASSA 
 

Modificació de l’article 2. Composició del patronat de la FOOT 
Nou redactat 
Els patrons o patrones seran de tipus intern (estament universitari) o de tipus extern (la resta). Pel 
que fa a l’estament universitari, formaran part del Patronat, com a membres de tipus intern, el 
degà o la degana de la FOOT, el director o directora del Centre Universitari de la Visió de la UPC 
o persona que designi, el cap o la cap de la UTG de l'àmbit de l'Òptica i l'Optometria, dues 
persones de la comunitat UPC que, per la seva vinculació al projecte del Patronat, designi el degà 
o la degana i 3 representants escollits per la Junta de Facultat, 2 del professorat i 1 de 
l’estudiantat. 
Redactat anterior 
Els patrons o patrones seran de tipus intern (estament universitari) o de tipus extern (la resta). Pel que fa a 
l’estament universitari, formaran part del Patronat, com a membres de tipus intern, el degà o la degana de la 
FOOT, el/la Cap de Serveis de Gestió i Suport de la FOOT, dues persones de la comunitat UPC que, per la 
seva vinculació al projecte del Patronat, designi el degà o la degana i 3 representants escollits per la Junta 
de Facultat, 2 del professorat i 1 de l’estudiantat. 

 

Modificació de la disposició final primera 
Nou redactat 
En tot allò no previst en aquest reglament i en els Estatuts de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i disposicions que els desenvolupen, s’aplica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques,  la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
Redactat anterior 
En tot allò no previst en aquest reglament i en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i 
disposicions que els desenvolupen, s’aplica la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 


