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Reglament del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia 
de les Ciències Socials  de la Universitat de Barcelona 

 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 
Article 1.  
 
1. El departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències 
Socials és un dels òrgans encarregats de coordinar la docència de les  àrees de coneixement 
de Sociologia, Filosofia del Dret i Filosofia Moral en un ensenyament o més, d’acord amb 
la programació docent de la Universitat; de donar suport a les activitats i iniciatives 
docents i de recerca del professorat, i de les altres funcions que determinin l’Estatut de la 
Universitat de Barcelona o les normes que el desenvolupin. 
2. El departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències 
Socials es constitueix per afinitat científica de les seves àrees de coneixement científic, 
tècnic o artístic. 
3. El departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències 
Socials agrupa els membres del personal docent i del personal investigador les especialitats 
dels quals es corresponguin amb la o les seves àrees de coneixement.  
4. La realització de les tasques docents encomanades al departament són garantides pel 
departament en el seu conjunt. 
 
 
Article 2  
 
Són membres d’un departament:  
 
a) el professorat funcionari i contractat, 
b) el personal investigador, 
c) el col·lectiu d’ajudants i d’investigadors i investigadores en formació, 
d) l’alumnat matriculat de doctorat, d’acord amb la normativa vigent, i 
e) el personal d’administració i serveis. 
 
 
CAPÍTOL 2. COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT. 
 
Article 3 
 
Són competències del departament: 
a) Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la 
Universitat de Barcelona,  
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b) organitzar i impartir la docència assignada en el marc de la programació dels 
ensenyaments realitzada pels consells d’estudis. 
c) organitzar i impartir ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, com també cursos 
d’especialització, de reciclatge i d’extensió universitària, 
d) coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que fa a la distribució d’espais, 
a la incorporació de personal investigador i a l’adquisició i el manteniment de les 
infrastructures de recerca d’ús comú, 
e) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb persones físiques o entitats 
públiques o privades, encarregats als seus membres o als seus grups de recerca, en el marc 
de la legislació vigent i d’acord amb la normativa que estableixi el Consell de Govern, 
f) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,  
g) administrar els fons que li siguin atribuïts, 
h) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l’àmbit 
d’actuació del departament de manera coordinada amb el o la responsable del centre, per 
tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia, i 
i) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus 
reglaments els atribueixen. 
 
 
CAPÍTOL 3 ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT. 
 
Article 4 
 
a) El departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències  
Socials s’estructura amb dues seccions acadèmiques: La Secció acadèmica de Teoria 
Sociològica i Metodologia de les Ciències Socials, i la Secció acadèmica de Filosofia del 
Dret. 
La Secció Acadèmica de Filosofia el Dret està integrada pels professors del Departament 
vinculats administrativament a la Facultat de Dret. La Secció de Teoria Sociològica i 
Metodologia de les Ciències Socials està integrada pels professors del Departament 
vinculats administrativament a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i a la 
Facultat de Formació del Professorat.  
 
b) El departament té com a òrgans de govern un consell de departament, un director. un 
secretari, un consell de secció i un coordinador per cada secció acadèmica. Cada Secció 
Acadèmica exercirà en el seu àmbit específic les competències i funcions  delegades que 
s’especifiquen a l’article 12  del present reglament i totes aquelles que el Consell del 
Departament decideixi en l’àmbit de les seves competències. 
Els consells de secció estaran integrats pels membres respectius de les seccions que formin 
part del consell de departament. 
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Secció 1ª. El consell de departament. 
  
Article 5. 
 
1. Són membres del consell de departament: 
a) tot el personal acadèmic doctor, 
b) 6 representants de l’altre professorat, tres dels quals elegits per l’altre professorat de la 
secció de Teoria Sociològica i Metodologia de les Ciències Socials, i els altres tres per 
l’altre professorat de la secció de Filosofia del Dret . 
c) 2 representants del col ·lectiu d’ajudants i d’investigadors en formació, un elegit pel 
col·lectiu adscrit a la Secció Acadèmica de Teoria Sociològica i Metodologia de les 
Ciències Socials, i un elegit pel col·lectiu adscrit a la Secció Acadèmica de Filosofia del 
Dret. 
d) un representant de l’alumnat de cadascun dels ensenyaments de tots els nivells docents 
en que participi el Departament, i 
e) dos representants dels personal d’administració i serveis del Departament, un dels quals 
elegit pel personal adscrit a la Secció Acadèmica de Teoria Sociològica i Metodologia de 
les Ciències Socials i l’altre elegit pel personal adscrit a la Secció Acadèmica de Filosofia 
del Dret. 
  

2. Els membres del consell de departament designats segons els apartats b, c, d i e no 
poden superar la suma del nombre de professorat doctor, llevat d’una excepció expressa 
autoritzada pel Consell de Govern. 
 
 
 
 
Article 6 
 
Són funcions del consell de departament:  
a) elaborar el reglament del departament —que ha d’incloure les normes de funcionament 
del consell —, el qual ha de ser aprovat pel Consell de Govern, amb un informe previ de la 
junta de facultat o d’escola universitària i, si escau, del consell de direcció de l’àrea, 
b) elegir el director o la directora de departament, 
c) elaborar el pla anual d’activitats docents, 
d) elaborar els plans docents de les assignatures, 
e) proposar i organitzar programes de doctorat, 
f) planificar les despeses del departament i fer-ne el seguiment, 
g) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic, 
h) proposar els membres de les comissions d’accés i contractació de personal acadèmic 
d’acord amb el que estableix l’Estatut de la Universitat de Barcelona, 
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i) proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del personal d’administració i 
serveis que el departament té adscrit, i participar en els procediments de provisió de llocs 
de treball de personal d’administració i serveis que hi siguin adscrits, 
j) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres, 
k) elaborar cada quatre anys la memòria i un programa d’activitats del departament, que 
s’han d’actualitzar anualment i trametre al Consell de Govern,  
l) sol·licitar la creació d’un institut universitari de recerca, i 
m) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els 
seus reglaments li atribueixin. 
 
Article 7 
 
1. El consell de departament és convocat pel secretari o la secretària per ordre del seu 
director o la seva directora, que n’estableix la convocatòria per decisió pròpia o a petició 
d’una cinquena part dels membres, amb un mínim de tres dies hàbils d’anticipació. 
2. Els membres del consell de departament tenen el deure d’assistir a les sessions 
convocades si no hi ha una causa justificada que ho impedeixi. 
3. Llevat dels casos d’exigència de majoria absoluta, els acords es prenen per majoria 
simple dels vots vàlidament emesos. En cas d’empat, el vot del director o directora és 
diriment. 
4. Les notificacions i els drets i deures dels membres del consell de departament s’han 
d’adequar al règim de garanties previstes a l’Estatut de la Universitat de Barcelona i als 
seus reglaments.  
 
 
Article 8 
 
El consell de departament podrà crear una comissió permanent, integrada pel Director i el 
Secretari del Departament, els Coordinadors de les Seccions Acadèmiques, i un 
representant de cada un dels col·lectius especificats en els apartats b, c, d i e de l’article 5.  
El Departament també podrà crear les comissions per matèries específiques que consideri 
convenients i delegar-los competències. No són delegables les competències regulades als 
apartats  a i b, de l’article 6. 
 
 
Secció 2ª. El director i el secretari  
 
Article 9 
 
1. El director de departament n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i el 
representa.  
2. El director de departament és elegit pel Consell de Departament d’entre el professorat 
funcionari doctor adscrit al departament.  
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3. El procediment per a la seva elecció és el previst al Reglament d’eleccions del personal 
acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona, aprovat pel 
Claustre en data 9 d’octubre de 2003. 
 
 
Article 10 
 
Són funcions del director de departament: 
a) presidir les reunions del consell de departament, 
b) dirigir i coordinar l’activitat del departament, 
c) representar el departament davant qualsevol altra instància, universitària o no, 
d) administrar les partides pressupostàries assignades al departament,  
e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al departament, i  
f) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus 
reglaments li atribueixin. 
  
Article 11 
 
1. El secretari és designat pel director entre el personal acadèmic. El secretari col·labora en 
la coordinació del departament i és fedatari dels seus acords. 
 
Article 12  
 

1. Es delega a les seccions del Departament l’exercici de les funcions que 
s’enumeren en els apartats c, d, e, g, h, i, j de l’article 6 d’aquest reglament, i  
les que s’especifiquen a continuació: 

a. Planificar les despeses de la secció i fer-ne el seguiment; 
b. proposar els cursos de reciclatge i extensió que es vulguin realitzar i 

trametre’n la proposta als òrgans de les Facultats o Escoles encarregats 
de la seva tramitació i on hagin de quedar vinculats administrativament.  

c. Totes les altres que el Consell de Departament els hi delegui. 
 

2. Totes aquestes funcions, així com aquelles altres que el Consell de Departament 
delegui a les Seccions del Departament, seran exercides pels Consells de Secció 
i els seus coordinadors respectius.  
Els coordinadors de les seccions acadèmiques en els àmbits de les seccions 
respectives, exerceixen les funcions de direcció i gestió ordinària i les 
representen  .  
Els coordinadors de les seccions són elegits pels Consell de Secció d’entre el 
professorat funcionari doctor adscrit al departament.  
El procediment per a la seva elecció és el previst al Reglament d’eleccions del 
personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de 
Barcelona, aprovat pel Claustre en data 9 d’octubre de 2003. 
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CAPÍTOL 4. MODIFICACIO DEL REGLAMENT 
 
Article 13 
 
1.Poden prendre la iniciativa de reformar el present Reglament: 
a) El Director del Departament, 
b) Una quarta part dels membres del Departament. 
2. La proposta de reforma ha de contenir el text articulat i una memòria explicativa. 
3. La reforma del Reglament només es pot produir transcorregut un any  a partir de la seva 
aprovació, llevat que es produeixi una transformació estructural del Departament. 
 
 
 
 
 
 
*La Comissió de reglament, reunida el 16 de juliol de 2007 va resoldre aprovar el reglament del departament, 
subjecte a l’observació següent:  

 En referència a la creació de seccions, cal assenyalar que si be la seva existència resulta conforme a les 
disposicions contingudes a la “Normativa bàsica de departments, d’adscripció a facultats i escoles 
universitàries dels departaments vinculats a més d’un centre i de seccións departamentals”, aquesta comissió 
resol aprovar la creació de les seccions, al igual que s’ha fet amb d’altres departaments, sota la denominació 
de seccions acadèmiques, i la seva projecció quedarà circumscrita, únicament al funcionament intern del 
departament; això és, sense efectes administratius ni econòmics i sense reconeixement dels càrrecs de les 
mateixes. Per tant, els únics òrgans de decisió i representació del departament reconeguts, seran el director i 
el Consell del departament. 
 


