1

Compleció Consell de Departament

R 2oo8

Consell de Departament

2/3

1/3

Membres nats
‐ Director/a departament, que el presideix.
‐ Subdirector /a
‐ Secretari/a que ho és del Consell.
‐ Caps de secció (5)
‐ PDI doctor
‐ Personal
P
l ffuncionari
i
id
docentt no d
doctor
t
28/01/2013

Membres electius
‐ Un membre PAS adscrit al departament.
‐ Un/a estudiant de doctorat
‐ Un /a estudiant de grau
‐ El màxim nombre PDI no funcionari i no
doctor fins a completar el terç

29 membres

14 membres
11 PDI no funcionari no doctor

43 membres
b

Consell de Departament
Eleccions
PDI no funcionari
desembre 2011

7 membres elegits
11 PDI no funcionari no doctor
Sara Bartumeus
Joan Florit

(març 2013)

Madalen González

(desembre 2012)

Eulàlia Gómez
Mario Jiménez

(gener 2013)

Xavier Matilla
M Santamaria
Mar
S t
i
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Nou Reglament DUOT

R 2oo8
Article 4. Seccions
Seguint criteris docents, el departament esta dividit en les 5 seccions següents:
‐ Secció d’Anàlisi i projecte urbanístic (ETSAB).
‐ Secció d’Anàlisi
d Anàlisi i projecte territorial (ETSAB).
(ETSAB)
‐ Secció del Vallès (ETSAV).
‐ Secció de Doctorat (o Màster de recerca) (ETSAB, ETSAV).
‐ Secció de Paisatgisme (ETSAB, ETSAV).
Tots el membres del personal docent i investigador del departament han de
pertànyer, com a mínim, a una secció del departament.

PRArticle
2o134. Seccions departamentals
Per raó de la seva organització en dues seus territorials, el Departament s’estructura en dues
seccions departamentals que són:
‐Secció
Secció de Barcelona (ETSAB)
‐Secció del Vallès (ETSAV)
Per l’organització de la docència i la recerca aquesta divisió es pot complementar amb la
constitució de tres subseccions
subseccions, que serien:
‐ Subsecció d’Anàlisi i projecte urbanístic i territorial (ETSAB)
‐ Subsecció de Doctorat (o Màster de recerca) (ETSAB, ETSAV)
‐ Subsecció de Paisatgisme (ETSAB, ETSAV)
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Consell de Departament

2/3

1/3

Membres nats
‐ Director/a departament, que el presideix.
‐ Subdirector /a
‐ Secretari/a que ho és del Consell.
‐ Caps de secció (5)
‐ PDI doctor
‐ Personal
P
l ffuncionari
i
id
docentt no d
doctor
t

Membres electius
‐ Un membre PAS adscrit al departament.
‐ Un/a estudiant de doctorat
‐ Un /a estudiant de grau
‐ El màxim nombre PDI no funcionari i no
doctor fins a completar el terç
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Consell de Departament

2/3

1/3

Membres nats
‐ Director/a departament, que el presideix.
‐ Subdirector/a
‐ Secretari/a que ho és del Consell.
‐ Caps de secció (2)
‐ Caps de subsecció (3)
d
‐ PDI doctor
‐ Personal funcionari docent no doctor

Membres electius
‐ Un membre PAS adscrit al departament.
‐ Un/a estudiant de doctorat
‐ Un/a estudiant de grau
‐ El màxim nombre PDI no funcionari i no
doctor fins a completar el terç
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Junta de Departament
1. Membres nats:
‐ Director/a departament, que presideix
‐ Subdirector /a
‐ Secretari/a, que ho és de la Junta
‐ 5 Caps de secció
‐ 2 catedràtics/ques més antics/gues

PR 2o13

Junta de Departament

2/3

10 membres

1. Membres nats:
‐ Director/a departament, que presideix
‐ Subdirector/a
‐ Secretari/a que ho és de la Junta.
‐ Caps de secció (2)
‐ Caps de subsecció (3)
‐ Ell /la
/l catedràtic/a
d à / més
é antic

9 membres
2. Membres electius
‐Un membre PDI doctor
‐Un membre PDI funcionari no doctor
‐Un membre PDI no funcionari no doctor
‐ Un membre PAS adscrit al departament.
‐ Un/a estudiant de doctorat
‐ Un /a estudiant de grau

6 membres
b

1/3

2. Membres electius
2
‐ Un membre PDI doctor amb vinculació permanent
‐ Un membres PDI no funcionari no doctor
‐ Un membre PAS adscrit al departament
‐ Un/a estudiant de grau o postgrau

4 membres

DUOT

I PRESSUPOST final 2012

aprovació març i modificació juliol 2012

INGRESSOS GENERALS
(sense romanents)
Funcionament
Assignació 2012 UPC (80% previst inicial)
Addicional Planificació estratègica Bloc 1

14.482,27 €
12.800,49 €
1.681,78

Docència ETSAB
Assignació 2012 (gener-setembre)
Assignació addicional 2012

11.482,00 €
9.300,00 €
2.182,00 €

Docència
D
è i ETSAV
Assignació 2012

1 800 00 €
1.800,00
1.800,00 €

Màter i Doctorat
Romanents 2011
Ajut Programes de qualitat 11/12

3.584,10 €
2.090,60 €
1 493 50 €
1.493,50

TOTAL INGRESSOS 2012

31.348,37 €
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