REGLAMENT DEL CONSELL ACADÈMIC DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ.
Aprovat pel Consell Acadèmic de CC. de l’Alimentació en la sessió del 28 de juliol de 2021
Preàmbul
El 7 d’octubre de 2019 s’aprova per la Junta de la facultat i es ratifica pel Consell de Govern
en la sessió del 6 de novembre de 2019 el reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació.
A l’article 22 d’aquest reglament es contempla la creació d’un Consell Acadèmic de Ciències
de l’Alimentació, per tal de regular el funcionament intern del referit consell correspon
l’aprovació d’aquest reglament,
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
El Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació és l’estructura creada per la Facultat de
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació per garantir, en els termes fixats en aquest reglament,
la màxima autonomia acadèmica i de gestió dels ensenyaments relacionats amb la nutrició,
les ciències de l’alimentació i la gastronomia que s’imparteixen a la Facultat.
Article 2
Són membres del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació:
a)
b)
c)
d)

el director o directora, que el presideix,
el director o directora del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i

Gastronomia,

els coordinadors o coordinadores de les seccions del Departament de Nutrició, Ciències
de l’Alimentació i Gastronomia,
els o les caps d’estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat i que
s’imparteixen al Campus de l’Alimentació de Torribera,

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

els coordinadors o les coordinadores dels màsters universitaris adscrits a la Facultat que
s’imparteixen al Campus de l’Alimentació de Torribera,
els coordinadors o les coordinadores dels ensenyaments adscrits a la Facultat
que s’imparteixen al Campus de l’Alimentació de Torribera,
els coordinadors o les coordinadores dels programes de doctorat de la Facultat
relacionats amb l’àmbit de l’alimentació,
els responsables de mobilitat internacional i de pràctiques externes dels ensenyaments
adscrits a la Facultat i impartits al Campus de l’Alimentació de Torribera,
un representant del professorat implicats en la docència, de cadascun dels altres
departaments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, dels ensenyaments
de grau i màsters impartits al Campus de l’Alimentació de Torribera, i que el mateix
departament designi,
una representació del professorat no adscrit a la Facultat, composada per dos
representant de cada ensenyament de grau i un de màster adscrits i impartits al Campus
de l’Alimentació de Torribera, i designat pels Consells d’Estudis, o pel coordinador del
màster, respectivament,
una representació del professorat de títols propis adscrits a la Facultat i relacionats amb
l’àmbit de l’Alimentació i que s’imparteixen al Campus de l’Alimentació de Torribera,
composada per un representant de cada títol propi i designat pel coordinador o
coordinadora del títol corresponent ,
una representació dels estudiants dels ensenyaments de grau i màster adscrits a la
Facultat i impartits al Campus de l’Alimentació de Torribera, composada per dos
representants de cada ensenyament de grau i màster i designats pels Consell d’Estudis o
pels coordinadors dels màsters.
una representació dels investigadors en formació del departament de Nutrició, Ciències
de l’Alimentació i Gastronomia amb activitat docent assignada al Campus de
L’Alimentació de Torribera, composada per dos representants, i designats pel mateix
col·lectiu.
el o la cap o la cap d’Administració del Campus de l’Alimentació de Torribera,
el o la responsable de la Secretaria del centre al Campus de l’Alimentació, que fa les
funcions de secretari o secretària

El consell acadèmic pot crear grups de treball específics per desenvolupar tasques derivades del
seus acords.
Article 3
1. El vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció del Consell Acadèmic de Ciències de

l’Alimentació és designat pel degà d’entre el personal acadèmic amb vinculació permanent
adscrit al Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia.
2. El director o directora del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació forma part de la
Junta de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, amb veu i sense vot, tret que
en sigui membre electe.

Article 4
1.

Són competències del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació:

a)

Emetre informes i elaborar propostes sobre les següents qüestions relacionades amb els
ensenyaments de la Facultat de l’àmbit de l’alimentació:
— l’organització i coordinació dels ensenyaments adscrits,
— l’elaboració i aprovació dels informes previs sobre la creació de nous
ensenyaments propis de la Facultat en l’àmbit de
l’Alimentació ,
— l’elaboració i modificació dels plans d’estudis dels
ensenyaments de la Facultat en l’àmbit de l’alimentació,
— la resolució de trasllats, l’aprovació dels complements de formació i l’establiment
dels criteris de convalidació d’assignatures i reconeixement de crèdits, d’acord amb
el que hagi regulat el Consell de Govern,
— la determinació, d’acord amb els criteris fixats per la Comissió Acadèmica delegada
del Consell de Govern, del nombre de consells d’estudis i els ensenyaments adscrits
a cadascun d’ells, com també establir-ne els mecanismes de coordinació,
— la proposta de la creació de nous ensenyaments de màster universitari i cursos de
postgrau propis adscrits a la Facultat, així com les comissions de coordinació
corresponents,
— l’organització dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat
acadèmica adscrita a la Facultat
— l’aprovació dels plans d’ordenació acadèmica dels ensenyaments vinculats a la
Facultat.

b)
c)
d)
e)

dur a terme la matriculació de l’alumnat i el seguiment del seu currículum,
proposar l’establiment de convenis amb altres centres i institucions,
elaborar i aprovar el seu propi reglament de funcionament intern,
vetllar pel foment de les relacions entre el departament o departaments que formen part
del Consell Acadèmic amb els altres departaments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació o d’altres facultats i amb el Campus de l’Alimentació de Torribera, amb
l’objectiu d’assegurar la coordinació dels ensenyaments i la racionalització de la gestió
acadèmica i administrativa,
f) gestionar i coordinar les titulacions no oficials dels ensenyaments de l’àmbit de
l’alimentació adscrits a la Facultat, així com els pressuposts delegats,
g) gestionar la part corresponent del contracte programa academicodocent que li
correspongui,
h) gestionar, administrar i fer públics els recursos atribuïts directament pel Consell de
Govern,
i) impulsar, l’organització d’activitats complementàries i dinamitzadores de la vida
universitària,

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
2.

vetllar, dins del seu àmbit pel progrés de l’alumnat i el seu aprenentatge,
vetllar pel desenvolupament i actualització dels plans d’acció tutorial dels
ensenyaments adscrits la Facultat,
contribuir, dins del seu a potenciar la participació de l’alumnat i les associacions
d’estudiants, així com donar suport a les associacions d’antics alumnes,
participar, dins del seu àmbit en l’impuls de la coordinació docent i la seva
internacionalització,
promoure la millora de la qualitat docent en els ensenyaments de l’àmbit de
l’alimentació adscrits a la Facultat,
participar, dins del seu àmbit en l’ocupabilitat dels seus estudiants,
col·laborar, dins del seu àmbit en el compliment de la normativa de
seguretat, salut, igualtat de gènere i medi ambient,
relacionar-se, dins del seu àmbit amb els col·legis professionals i altres entitats socials
públiques i privades,
relacionar-se, dins del seu àmbit amb les empreses públiques i privades, clústers i
altres organitzacions empresarials,
totes aquelles que li pugui delegar la Junta de Facultat.
Els acords del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació en relació amb les
competències de l’apartat a) han de ser ratificats, si escau, per la Comissió Acadèmica
de la Facultat. D’altra banda, les iniciatives i propostes relacionades amb els
ensenyaments de l’àmbit de l’alimentació hauran de rebre prèviament l’informe
favorable del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació per a la seva aprovació i/o
implementació.

Article 5
El Consell Acadèmic es pot dotar d’una comissió permanent per delegar-li l’aprovació de
processos administratius o de gestió propis de la seva competència. Aquesta comissió ha
d’estar formada per:
•
•
•
•
•

el director o directora,
els o les caps d’estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat i que
s’imparteixen al Campus de l’Alimentació de Torribera
els o les coordinadores de màsters universitaris que s’imparteixen al Campus de
l’Alimentació de Torribera
El o la directora dels departaments amb seu al Campus de l’Alimentació de
Torribera
El responsable o la responsable de la secretaria del centre al Campus de
l’Alimentació de Torribera,
que fa les funcions de secretària

Funcionament:
La Comissió permanent es reuneix com a mínim un cop cada tres mesos en sessió ordinària,
convocada pel seu director o directora.
La Comissió permanent es pot reunir en sessió extraordinària per raons d’urgència, amb una
anticipació de quaranta-vuit hores, a iniciativa del director o directora o a petició d’una cinquena part
dels seus membres, amb la inclusió d’una proposta d’ordre del dia. En aquest darrer cas, la sessió ha
de tenir lloc en un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la data de petició i s’ha de
convocar amb tres dies hàbils d’antelació.
El seu funcionament s’ajustarà a les mateixes previsions establertes per al Consell Acadèmic en els
articles 7 i 8 .

Article 6
El Consell acadèmic es reuneix com a mínim dues vegades l’any en sessió ordinària,
convocat pel seu director o directora.
El Consell acadèmic es pot reunir en sessió extraordinària per raons d’urgència, amb una
anticipació de quaranta-vuit hores, a iniciativa del director o directora o a petició d’una
cinquena part dels seus membres, amb la inclusió d’una proposta d’ordre del dia. En aquest
darrer cas, la sessió ha de tenir lloc en un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de
la data de petició i s’ha de convocar amb tres dies hàbils d’antelació.
Article 7
La convocatòria de la reunió, signada pel secretari o secretària, s’ha de cursar per qualsevol
mitjà admès en dret i ha d’assenyalar el dia, el lloc i l’hora de la reunió. Si la convocatòria
es fa per correu electrònic, s’ha de dirigir a cada membre per mitjà de les adreces
electròniques institucionals proporcionades per la Universitat. La convocatòria ha d’anar
acompanyada de l’ordre del dia corresponent i dels documents necessaris per debatre i
adoptar els acords, tret que es cursi telemàticament i s’indiqui el lloc en què està disponible
la documentació. Així mateix, si el volum de la documentació o altres circumstàncies en
dificulten o impedeixen el lliurament, convocatòria ha d’assenyalar que la documentació
pot ser consultada a l’administració del Campus de l’alimentació.
Article 8
Per la vàlida constitució del Consell Acadèmic , en primera sessió, serà necessària
l’assistència, d’almenys la meitat dels seus membres, entre els quals ha d’haver-hi el
Director/ra i el Secretari/ria. En segona convocatòria, quedarà vàlidament constituït el
Consell si hi son presents almenys la tercera part del membres del Consell , entre els quals
ha d’haver-hi el President i el Secretari.

En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada del/la
president/a, aquest serà substituït pel membre del consell que aquest designi, i en el seu
defecte, pel membre de major jerarquia i antiguitat, per aquest ordre. La substitució del/la
secretari l’assumirà el membre que el secretari/a designi, i en el seu defecte, el membre
més jove.
Els acords es poden adoptar per assentiment, quan no ni hagi cap objecció o cap oposició.
En cas contrari, es prenen per majoria simple de vots, llevat dels casos en què s’exigeixi una
altra majoria. En cas d’empat, el vot del director o directora del Consell Acadèmic és
diriment. La votació és secreta quan així ho sol·licita algun assistent.
Article 9
Les sessions del Consell Acadèmic es poden gravar mitjançant instruments electrònics per
facilitar al secretari o secretària la redacció de l’acta, que té caràcter provisional mentre no
s’aprovi.
Títol II. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
1. Poden prendre la iniciativa de reformar el present reglament:
a. Degà o degana de la Facultat
b. el director o directora del Consell Acadèmic
c. dues terceres parts dels membres del Consell acadèmic
La proposta de reforma ha de contenir el text articulat acompanyat d’una memòria
explicativa i ha de ser aprovada per la majoria absoluta dels membres del Consell Acadèmic.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entra en vigor, un cop aprovat pel Consell de Govern, l’endemà de la seva
publicació a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona

