REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL DEPARTAMENT D’URBANISME
I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL
OCTUBRE 2015

Capítol IV. Reforma del Reglament
Art. 38. Titulars de la iniciativa
Poden promoure la proposta de modificació d’aquest reglament:
a) El director o directora.
b) Un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres del Consell.
Art. 39. Procediment
39.1. La proposta de modificació del reglament del departament ha d’anar
acompanyada d’un escrit de motivació i ha d’incloure el text de modificació proposat.
39.2. L’aprovació de la proposta de modificació d’aquest reglament requereix un
quòrum de participació de la meitat més un dels membres del Consell i el vot
favorable, com a mínim, de la meitat més un dels vots emesos vàlidament.
39.3. Un cop aprovada la proposta, l’expedient es tramet al Consell de Govern perquè
l’aprovi, si escau.

Capítol I. Disposicions preliminars
No hi ha canvis

Capítol IV. Reforma del Reglament
No hi ha canvis

*Caldrà però procedir a renumerar tots els articles.

Capítol I. Disposicions preliminars
No hi ha canvis

Capítol II. Òrgans de govern, de representació i altres
Secció 2. El Consell de Departament
Article 13. Composició
El Consell de Departament està format per:
1. Membres nats
D’acord amb l’article 83.2 dels Estatuts de la UPC són membres nats del Consell:
a) El director o directora
b) Els subdirectors o subdirectores
c) El secretari o secretària
d) Els caps de secció (ETSAB i ETSAV)
e) Els tres professors coordinadors de la docència de paisatge, de
màster/doctorat i de grau a l’ETSAB.
f) El cap d’administració o la persona que n’exerceixi les funcions.
g) El personal docent o investigador doctor adscrit o vinculat al departament, que ha
de constituir, com a mínim, els dos terços del total del Consell (sectors PDI-A i PDIB3 regulats en l’article 102 dels Estatuts de la UPC)
2. Membres electius
a) Un membre del Sector PAS adscrit al departament, elegit entre i pels membres
d’aquest sector.
b) Un/a estudiant del/s grau o màster/s universitari/s que imparteix el Departament
(Sector EGM regulats en l’article 102 dels Estatuts de la UPC) elegit entre i pels
membres d’aquest sector.
c) Representants de l’agrupació formada pel professorat associat, pel personal
investigador en formació i pel personal docent i investigador no doctor, elegit entre
i pels membres d’aquesta agrupació. El nombre de representants d’aquestes tres
classificacions agrupades ha de ser el màxim possible de manera que el nombre
de membres del Consell que pertanyi al sector de personal docent i investigador
doctor no representi menys dels dos terços del nombre total de membres del
Consell.

Es modifiquen apartats d) i e)
d) Els caps de secció (ETSAB-matí, ETSAB-tarda, ETSAV, paisatgisme i doctorat)

Secció 3. La Junta de Departament
Article 21. Composició
La Junta de Departament té la composició següent:
1. Membres nats:
a) Director/a departament, que presideix
b) Subdirector/a
c) Secretari/a que ho és de la Junta.
h) Els o les Caps de secció (2)
i) Els tres professors responsables de la docència del màster de paisatgisme,
de màster/doctorat d’urbanisme i del grau d’arquitectura de l'ETSAB
d) El /la catedràtic/a d’universitat més antic
2. Membres electius, elegits entre i pels membres de cada col·lectiu en el Consell de
Departament:
a) Un membre del personal docent i investigador doctor
b) Un representant de l’agrupació formada pel professorat associat, pel personal
investigador en formació i pel personal docent i investigador no doctor.
c) Un membre del Sector PAS adscrit al departament.
d) Un/a estudiant de grau i màster universitari que imparteix el Departament (Sector
EGM regulat en l’article 102 dels Estatuts de la UPC),
En el cas que no s’arriba a una composició en què un mínim de 2/3 siguin membre de
personal docent i investigador adscrit o vinculat al departament s’incrementarà el
nombre de representants de professorat doctor amb vinculació permanent/PDI doctor,
fins assolir el mínim de 2/3.

Es modifiquen apartats d) i e)
d) Els caps de secció (ETSAB-matí, ETSAB-tarda, ETSAV, paisatgisme i doctorat)

Capítol III. Les seccions departamentals i els responsables
docents

Article 35. Composició
La secció departamental corresponent a un centre docent o una agrupació de centres
docents està formada pel personal docent i investigador amb capacitat docent adscrit o
vinculat al departament que estigui vinculat al centre o els centres docents.
Es CANVIA per:
La secció departamental està formada pel personal docent i investigador amb
capacitat docent adscrit o vinculat al departament.

Article 36. El cap de secció
Cada secció departamental ha de tenir un cap de secció, que n’exerceix la
representació i col·labora amb el director o directora del departament en la gestió
ordinària de la secció.
El cap de secció ha de ser professor o professora doctor amb vinculació permanent a
la universitat.
La seva elecció i revocació anirà a càrrec del personal docent i investigador amb
capacitat docent membre del Consell de Departament que formi part de la secció. El
seu mandat és de quatre anys. El procediment d’elecció s’ha d’ajustar al que estableix
l’article 98 del Reglament electoral de la Universitat per a l’elecció del director o
directora de departament.
*Es manté
* En l’actual Reglament, la condició de Doctor és ja un requisit pels “caps de
secció” però no ho era pels anomenats “responsables docents”.

Article 37. Funcions del cap de secció
El cap de secció departamental té les funcions següents:
a)
Representar el departament davant del degà o degana o el director o directora
del centre o els centres docents en què la secció exerceix la docència.
b)
Coordinar la docència assignada al professorat de la secció.
c)
Informar el director o directora del departament sobre la secció i fer-li propostes
en relació amb aquesta.
d)
Administrar el pressupost assignat a la secció.
e)
Desenvolupar les actuacions aprovades pel Consell i la Junta del departament.
*Es manté

Article 38. Responsables docents
Complementàriament als caps de secció, professors adscrits o vinculats al
departament desenvoluparan tasques de coordinació acadèmica com a responsables
docents de:
1.
El grau d’arquitectura a l’ETSAB
2.
El Màster/Doctorat en Urbanisme
3.
El Màster en Paisatgisme
Els responsables docents no han de ser necessàriament un/a professor/a doctor/a
amb vinculació permanent a la universitat.
S’ANULA

Article 39. Nomenament i cessament dels responsables docents
La seva elecció i revocació anirà a càrrec del personal docent i investigador amb
capacitat docent que formi part de la secció.
El seu mandat és de quatre anys.
S’ANULA

Article 40. Funcions dels responsables docents
El responsable de cadascuna de les àrees especificades (grau ETSAB,
màster/doctorat urbanisme i Paisatgisme) han de complementar les tasques que duen
a terme els caps de secció en aquests àmbits específics..Cadascun dels responsables:
a)

vetlla per la qualitat de les matèries que s’imparteixen i potencia les activitats de
recerca associades.

b)

Coordina la docència assignada al professorat que participa en la docència i
activitats de grau o màster en l’àmbit i centres determinats.

c)

Proposa a la Junta totes aquelles actuacions, procediments i processos que
demandin els estudis de cada àrea i centre per a donar compliment al que
estableix la Universitat.

S’ANULA

Disposicions finals, transitòria i derogatòria
Disposició final 1. Règim electoral
Els acords dels òrgans col·legiats dels departaments que, en virtut de la normativa que
els és aplicable, tenen com a objecte l’elecció d’òrgans unipersonals o d’òrgans
col·legiats són acords d’òrgans i no es consideren processos electorals. Aquestes
votacions es regeixen pel que preveu la legislació bàsica reguladora dels òrgans
col·legiats, aquest reglament d’organització i funcionament i, supletòriament, l’article
98.1 del Reglament electoral de la UPC.

Disposició final 2. Entrada en vigor
Aquesta reglament d’organització i funcionament entrarà en vigor l’endemà del dia en
què l’aprovi el Consell de Govern de la Universitat.

Disposició transitòria única. Relació de seccions
En la data d’aprovació d’aquest reglament d’organització i funcionament el
departament s’estructura en les seccions següents:
-‐Secció de Barcelona (ETSAB)
-‐Secció del Vallès (ETSAV)
Canviar el llistat per:
-Secció ETSAB-matí
-Secció ETSAB-tarda
-Secció ETSAV
-Secció postgrau
-Secció doctorat
*La secció paisatgisme és ara mateix una secció que imparteix docència de
postgrau
Disposició derogatòria
Queden derogats l’Acord 39/2005 del Claustre Universitari pel qual s’aprova el
reglament del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori i l’Acord núm.
10/2008 del Claustre Universitari, pel qual s’eleva a definitiva la modificació del
reglament del departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori.

