REGLAMENT DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
PRÈAMBUL
L’aprovació de l’Acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, de
20 d’abril de 2015, sobre la reforma d’estructures acadèmiques i d’organització
administrativa de la institució, va implicar la posada en marxa del procediment
per a la creació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, per fusió
de les Facultats de Medicina, la Facultat d’Odontologia i l’Escola Universitària
d’Infermeria. Concretament, amb data 16 de desembre de 2015, el propi Consell
de Govern de la Universitat de Barcelona, amb l’informe favorable del seu
Consell Social, va aprovar la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut. Per últim, davant de la sol·licitud per part de la Universitat de Barcelona
quant a la creació del nou centre, el Departament d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya ha dictat l’Ordre EMC/59/2016, de 17 de març de
2016, publicada al DOGC, núm. 7087, de 29 de març de 2016, per la qual es
crea, a tots els efectes, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la
Universitat de Barcelona, per fusió de la Facultat de Medicina, la Facultat
d’Odontologia i l’Escola Universitària d’Infermeria de la nostra Universitat.
De forma immediata a la publicació al DOGC de l’Ordre de creació de la nova
Facultat, es va constituir, en atenció a allò previst a la seva memòria de creació,
aprovada pel Consell de Govern, de 16 de desembre de 2015, la seva Junta
Gestora.
Aquesta facultat col·labora, al moment de la seva creació amb diferents instituts
de recerca: IDIBAPS, IDIBELL, CRESIB-ISGlobal, Hospital Clínic-Universitat de
Barcelona (Consorci públic de l’Hospital Clínic de Barcelona), l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’IBEC; així com una gran pluralitat
de grups i equips de recerca.
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut compta amb hospitals universitaris,
hospitals associats i centres d’atenció primària per al desenvolupament de la
recerca i la docència, mitjançant els corresponents concerts establerts entre la
Universitat de Barcelona i diferents institucions sanitàries, en les condicions
generals previstes per la legislació aplicable i especialment a l’Estatut de la
Universitat de Barcelona. Concretament, al moment actual, sense perjudici
d’aquells altres que es puguin incorporar en un futur, els hospitals amb els que
compta la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut són els següents: Centre
Pediàtric del Consorci hospitalari de Sant Joan de Déu, Hospital Clínic de
Barcelona, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Mútua
Terrassa, diferents Hospitals i centres de salut associats (Sagrat Cor, Dos de
Maig de Barcelona – CSI, General de l’Hospitalet (CSI), Sant Joan de Déu,
Esperit Sant, Badalona Serveis Assistencials, Consorci Sanitari del Maresme,
Sant Joan Despí Moisè Broggi (CSI), Centre de Salut Mental (Sant Boi de
Llobregat), Duran i Reynals (ICO), Viladecans i Sant Boi) i els hospitals propis
Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i Hospital Podològic Universitat de
Barcelona, gestionats a través de la Fundació Josep Finestres. Igualment, sense
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perjudici d’aquells altres que es puguin incorporar en un futur, la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut compta, actualment, per desenvolupar la
docència i la recerca, amb seixanta-sis centres d’atenció primària pertanyents a
l’Institut Català de la Salut, Corporació Sanitària GesClínic, Atenció Primària
PAMEN, Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua Terrassa, i set de salut mental
(Sant Boi de Llobregat, Unitat Polivalent de L’Hospitalet, Sant Joan de Déu,
Hospital Clínic, Mútua Terrassa, Hospital de Bellvitge i Hospital Duran i Reynals).
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1. El present reglament estableix l’organització i regula la creació dels
òrgans i de les comissions i les delegacions necessàries per a l’exercici
eficaç de les funcions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Article 2
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és el centre encarregat de
l’organització dels ensenyaments dels àmbits d’Enginyeria biomèdica,
Infermeria, Medicina, Odontologia i Podologia, de l’ensenyament adscrit
de Ciències biomèdiques, i dels ensenyaments de grau, màster, postgrau
i formació continuada relacionats i dels corresponents processos
acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols
acadèmics, com també de la connexió amb els corresponents sectors
professionals i laboral. És també, juntament amb els altres centres, una
unitat de representació a través de la qual s’elegeixen els òrgans
col·legiats generals de govern de la Universitat de Barcelona.
Article 3
Són membres de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:
a) el personal acadèmic, docent i investigador adscrit,
b) l’alumnat adscrit, i
c) el personal d’administració i serveis adscrit
Article 4
1. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut s’estructura
organitzativament entre dos campus: el campus Clínic i el campus
Bellvitge.
2. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té una estructura interna
integrada, al moment de la seva creació, per cinc unitats de formació i
recerca: la de Medicina-Clínic, la de Medicina-Bellvitge, la d’Infermeria
Bellvitge (Escola d’Infermeria); la d’Odontologia (Escola d’Odontologia);
la de Podologia (Escola de Podologia); i també està integrada per la unitat
docent d’Infermeria al campus Clínic,.
3. Són membres de la UFR Medicina-Clínic, sense perjudici dels que es
puguin incorporar en un futur, totes i tots els que fins a la creació de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut tenien la condició de membres
de la Facultat de Medicina adscrits al campus Clínic. Cal considerar també
com a membres de la UFR als alumnes de l’ensenyament de Ciències
Biomèdiques amb docència al campus Clínic.
4. Són membres de la UFR Medicina-Bellvitge, sense perjudici dels que es
puguin incorporar en un futur, totes i tots els que fins a la creació de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, tenien la condició de membres
de la Facultat de Medicina adscrits al campus Bellvitge. Cal considerar
també com a membres de la UFR als alumnes de l’ensenyament de
3

5.

6.

7.

8.

9.

Ciències Biomèdiques amb docència al campus Bellvitge, a més dels
inclosos en l’ensenyament de Medicina.
Són membres de la UFR d’Infermeria (Escola d’Infermeria), sense
perjudici dels que es puguin incorporar en un futur, totes i tots els que fins
a la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut tenien la
condició de membres de l’Escola Universitària d’Infermeria. Els membres
de la unitat docent d’Infermeria Clínic podran adscriure’s al campus Clínic.
Són membres de la UFR d’Odontologia (Escola d’Odontologia), sense
perjudici dels que es puguin incorporar en un futur, totes i tots els que fins
a la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, tenien la
condició de membres adscrits a la Facultat d’Odontologia.
Són membres de la UFR de Podologia (Escola de Podologia), sense
perjudici dels que es puguin incorporar en un futur, totes i tots els que fins
a la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut tenien la
condició de membres del Departament de Podologia i que en el moment
de la seva creació formen part de la secció departamental del departament
de Ciències Clíniques de Bellvitge, i els i les estudiants dels
ensenyaments de Podologia.
La decisió sobre la denominació de les Unitats de Formació i Recerca de
Medicina, que en tot cas es referenciaran pel campus on s’ubiquen,
correspon als Consells de Direcció de les unitats implicades. Igual previsió
serà d’aplicació, des del moment de la creació de la Unitat de Formació i
Recerca d’Infermeria Clínic, quant a les UFRs d’Infermeria.
Sense perjudici d’aquelles modificacions que en un futur es puguin
produir, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, al moment de la
seva creació, té adscrits deu departaments: biomedicina, fonaments
clínics, medicina, cirurgia i especialitats medicoquirúrgiques, ciències
fisiològiques, patologia i terapèutica experimental, ciències clíniques
infermeria fonamental i medicoquirúrgica, infermeria de la salut pública,
salut mental i maternoinfantil, i odontostomatologia.

Article 5
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i els ensenyaments dels àmbits de
la Medicina, l’Odontologia, la Infermeria, la Podologia, l’Enginyeria Biomèdica i
les Ciències Biomèdiques, organitzen les seves activitats, segons correspongui
en els Campus Clínic i Campus Bellvitge de forma descentralitzada, garantint
l’autonomia funcional de cada campus, sense detriment de la coherència
acadèmica dels diferents ensenyaments.
TÍTOL II. COMPETÈNCIES DE LA FACULTAT
Article 6
En el marc de la normativa vigent, les competències de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut, són les següents:
a) elaborar i aprovar-ne el reglament, que ha d’incloure les normes de
funcionament de la junta,
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b) elegir-ne el degà o degana
c) vetllar i afavorir les relacions entre les unitats de formació i recerca, els
departaments i amb d’altres facultats, amb l’objectiu d’assegurar la
coordinació dels ensenyaments i donar suport a la recerca, racionalitzant
la gestió acadèmica i administrativa, i proposar al Consell de Govern
l’establiment de convenis amb d’altres centres i institucions,
d) crear i organitzar, previ informe de les unitats de formació i recerca, les
comissions de la Facultat que es considerin necessàries per al millor
desenvolupament de les seves activitats docents, investigadores i de
transferència de coneixement i tecnologia, a les quals hauran d’estar
representats el personal acadèmic i investigador, l’alumnat i el personal
d’administració i serveis,
e) aprovar, a proposta de les unitats de formació i recerca, el reglament que
reguli el seu funcionament,
f) aprovar l’organització i coordinació dels diferents ensenyaments que hagi
estat proposada per les diferents unitats de formació i recerca,
g) aprovar, a proposta de les unitats de formació i recerca, els representants
per integrar òrgans col·legiats de govern,
h) proposar al Consell de Govern la impartició de nous ensenyaments, previ
informe de les diferents unitats de formació i recerca, perquè siguin
aprovats,
i) elaborar, previ informe de les unitats de formació i recerca, la planificació
estratègica del centre, d’acord amb la de la Universitat,
j) proposar els plans d’estudi i les seves modificacions, que hagin estat
impulsades per les unitats de formació i recerca, i elevar-les al Consell de
Govern per a la seva aprovació,
k) delegar en les unitats de formació i recerca, el seguiment dels plans
d’estudi i de les seves modificacions,
l) aprovar, previ informe de les unitats de formació i recerca, el nombre de
consells d’estudi i dels ensenyaments adscrits a cadascun d’ells, així com
establir-ne els mecanismes per a la seva coordinació,
m) aprovar, previ informe de les unitats de formació i recerca, el nombre de
les comissions de coordinació de màsters universitaris, així com establirne els mecanismes per a la seva coordinació,
n) participar, previ informe de les unitats de formació i recerca, en
l’elaboració dels llocs de treballs i en els canvis de denominació,
amortització, minoració i redistribució de places docents i d’aquelles que
es derivin de les activitats de recerca,
o) aprovar, prèvia proposta de les unitats de formació i recerca, tant la petició
de noves places de personal acadèmic, com els membres de les
comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic, d’acord amb
el que estableixi l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
p) gestionar els recursos humans, materials i econòmics que li siguin
assignats per al compliment de les seves funcions, en coordinació amb
les UFR
q) proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució del personal
d’administració i serveis que tingui adscrit i participar en els procediments
de provisió de llocs de treball d’acord amb la legislació vigent,
r) proposar inversions en obres majors i en obres de conservació i fer-ne el
seguiment, així com proposar, previ informe de les unitats de formació i
5

recerca, despeses en infraestructura per a la recerca i organitzar els
serveis necessaris pel desenvolupament de l’activitat acadèmica i el
suport a la recerca, i impulsar la realització d’activitats complementàries i
dinamitzadores de la vida universitària,
s) potenciar la investigació i vetllar, amb la col·laboració de les unitats de
formació i recerca, per la qualitat de la docència, la recerca i la
transferència de coneixement i tecnologia, dels serveis i de l’atenció i la
informació a l’alumnat,
t) previ informe de les unitats de formació i recerca, resoldre els trasllats,
aprovar els complements de formació i establir els criteris de
reconeixement i transferència de crèdits i, si escau, de convalidació
d’assignatures, d’acord amb que hagi regulat el Consell de Govern. La
Junta de Facultat podrà delegar en les direccions de les UFR les
signatures d’aquests processos per cercar major agilitat, quan
normativament sigui possible.
u) dur a terme la matriculació de l’alumnat i el seguiment del seu currículum
per campus, així com participar en la gestió de les biblioteques i dels altres
serveis generals de suport a la docència, la recerca i la transferència de
coneixement i tecnologia, i coordinar-ne el seu funcionament segons les
necessitats del centre i de cadascun dels campus,
v) modificar les circumscripcions electorals per elegir als representants a la
Junta de Facultat,
w) potenciar, , la participació de l’alumnat i les associacions estudiantils, així
com donar suport a les associacions d’antics alumnes,
x) impulsar, la coordinació docent del centre, així com la seva
internacionalització,
y) potenciar, a través de les unitats de formació i recerca, l’ocupabilitat dels
estudiants,
z) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut, igualtat de
gènere i medi ambient del centre, de manera coordinada amb les unitats
de formació i recerca i els departaments, per tal de garantir unes
condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia,
aa) , Aprovar les peticions del professorat de canvi d’adscripció a una altra
UFR, sempre que no suposi canvi d’àrea de coneixement.
bb) totes les altres competències que l’Estatut i els reglaments de la
Universitat de Barcelona els atribueixin.
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA FACULTAT
Article 7
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té:
a) un degà o degana,
b) set vicedegans o vicedeganes, proposats pel degà o degana entre el
professorat permanent de la Facultat i sotmesos a aprovació posterior
davant les unitats de formació i recerca. Cas que una UFR no aprovi
la proposta presentada pel degà o degana, aquest o aquesta haurà
de plantejar-ne una de nova. S’elevarà al rector quan la proposta hagi
estat aprovada per la corresponent UFR.
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c) si el degà o la degana correspon al Campus Clínic, el repartiment dels
vicedegans o vicedeganes serà el següent: un mínim de cinc de
Medicina (tres pertanyents a la unitat de formació i recerca de
Medicina-Clínic i dos a la unitat de formació i recerca de MedicinaBellvitge), un mínim d’un d’Infermeria (de la unitat de formació i
recerca d’Infermeria) i un mínim d’un d’Odontologia (de la unitat de
formació i recerca d’Odontologia). En aquest supòsit un dels
vicedegans o vicedeganes del Campus Bellvitge a proposta del degà
o la degana i sotmès a l’aprovació posterior del Consell de Campus,
podrà assumir, sempre que el campus així ho consideri oportú, les
funcions de coordinador/a de campus,
d) si el degà o la degana correspon al Campus Bellvitge, el nombre i el
repartiment de vicedegans o vicedeganes serà el mateix ja previst a
la lletra c) d’aquest mateix article. En aquest supòsit, un dels
vicedegans o vicedeganes del Campus Clínic, a proposta del degà o
la degana i sotmès a l’aprovació posterior del Consell de Campus,
podrà assumir, sempre que el Campus aixó ho consideri oportú, les
funcions de coordinador/a de campus,
e) la Junta de Facultat i totes aquelles altres comissions contemplades
per aquest reglament,
f) els consells d’estudi que corresponguin segons la normativa vigent,
així com aquelles comissions coordinadores de màster universitari
que puguin configurar-se en funció de la normativa vigent,
g) dos secretaris acadèmics, que en tot cas hauran de pertànyer a
campus diferents i seran responsables de la secretaria acadèmica del
seu campus, i
h) dos administradors o administradores de campus, amb les seves
respectives caps de secretaria i unitats dependents: un/a pel Campus
Clínic i l’altre/a per al Campus Bellvitge.
Capítol 1. La Junta de Facultat
Article 8
1. La Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat i li correspon, sense
perjudici de la delegació de competències que pugui acordar en favor de
les seves comissions delegades, dels Consells de Campus i dels Consells
de Direcció de les respectives unitats de formació i recerca, exercir les
competències previstes a l’art. 6 i totes aquelles altres que l’Estatut de la
Universitat de Barcelona li atribueix.
2. El nombre de membres elegits de la Junta, inclòs el degà/na, és de 50.
Dels 50 membres elegits de la Junta, amb veu i vot, trenta-quatre
membres correspondran a Medicina (vint-i-dos al campus Clínic i dotze al
campus Bellvitge, dels quals deu correspondran a Medicina i dos a
Podologia); deu a Infermeria (set a la UFR Infermeria Bellvitge i tres a la
Unitat docent Infermeria-Clínic); i sis a Odontologia. Aquest repartiment
haurà d’ajustar-se, en funció de les particularitats pròpies de cada cas, als
percentatges previstos per a cada col·lectiu a l’Estatut de la Universitat de
Barcelona.
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3. Amb l’objectiu de mantenir una representació més equitativa dels diferents
col·lectius, i sempre que així ho consideri la Junta, els percentatges de la
representació per col·lectius en la composició de la Junta seran revisats
quan es convoquin eleccions a la Junta de Facultat, quan es produeixin
modificacions de la normativa legal aplicable i d’acord amb els criteris
bàsics que estableixi el Claustre Universitari. L’aplicació d’aquests criteris
de revisió, en cap cas, podrà implicar una modificació de la proporció
equivalent de participació dels dos campus quant a la composició de la
junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: 25 representants,
amb veu i vot, del campus Clínic i 25 representants, amb veu i vot, del
campus Bellvitge. Per modificar aquests percentatges caldrà modificar
aquest Reglament.
4. També poden participar a la Junta, els representants de les diverses UFR
que a proposta de la seva Direcció s'acordin amb el degà/degana.
Aquests representants sense vot es proposaran entre els càrrecs
acadèmics dels ensenyaments vinculats a cada UFR i en segon terme
altres membres de la UFR.
El degà/na podrà convidar, amb veu i sense vot, les persones que
consideri pertinents.
Article 9
1. La Junta de Facultat és presidida pel degà/na. També en formen part
sense vot els vicedegans, el director de la UFR de Podologia, el
coordinador de la Secció Departamental de Podologia, el sotsdirector o la
sotsdirectora de la UFR d’Infermeria, la coordinadora de la Unitat docent
d’Infermeria del campus Clínic, els secretaris del centre, els directors dels
departaments adscrits, els caps d’estudi, els administradors/res de centre
i les caps de secretaria, en el cas que no siguin elegits.
2. El degà/na pot convidar a les sessions de la Junta, com a informadors o
observadors, amb veu però sense vot, els directors dels departaments no
adscrits al centre que imparteixin docència en el mateix, i les persones
que consideri adients. En aquest cas, els membres de la Junta hauran de
ser informats.
3. Els membres elegits de la Junta, , sense perjudici que la normativa
electoral de l’estudiantat pugui establir un termini inferior, s’han de renovar
cada quatre anys.
4. Per a l’elecció de representants a la Junta de Facultat, s’estableixen les
següents circumscripcions electorals, tot tenint present que per eleccions
de Junta futures podrà optar-se, de conformitat amb la normativa que sigui
d’aplicació, per la circumscripció per campus o per UFR:
1. Personal Docent i Investigador i Alumnat: 6 circumscripcions
composades a partir de les UFR i la Unitat docent d’Infermeria-Clínic,
definides a l’article 4.
MEMBRES
JUNTA
segons percentatges Estatut aplicats a PDI
Doctor
volum membres assignats per col·legi
permanent
Altre PDI
Estudiants TOTAL
UFR Medicina campus Clínic
11
2
7
20
8

UFR Medicina campus Bellvitge
UFR Podologia (campus Bellvitge)
Unitat docent d’Infermeria: campus Clínic
UFR Infermeria: campus Bellvitge
UFR Odontologia (campus Bellvitge)
TOTAL

5
1
2
3
3

1
0
0
1
1

3
1
1
2
1

9
2
3
6
5

25

5

15

45

2. Personal d’Administració i serveis: 2 circumscripcions composades per
cadascuna de les administracions o campus de la Facultat (Clínic i
Bellvitge)
MEMBRES JUNTA
segons percentatges Estatut aplicats a volum
TOTAL
membres assignats per col·legi
PAS
Clínic:
2
UFR Medicina campus Clínic
2
Unitat docent d’Infermeria: campus Clínic
0
Bellvitge:
3
UFR Medicina campus Bellvitge
1
UFR Podologia
0
UFR Infermeria: campus Bellvitge
1
UFR Odontologia (campus Bellvitge)
1
5
TOTAL
5
El personal acadèmic i d’administració i serveis a Sant Joan de Déu podrà
optar per la seva adscripció a Clínic o Bellvitge. En tot cas, per defecte,
s’adscriurà al departament o campus al que estigui adscrit aquest
personal.
El personal acadèmic dels hospitals associats i dels centres d’atenció
primària estarà adscrit a la circumscripció del departament on estigui
adscrit aquest personal.
5. La participació dels membres de la Junta és personal i indelegable, llevat
del cas del president. L’assistència a les reunions de la Junta de Facultat
és obligatòria per als seus membres, que queden dispensats de qualsevol
altra funció durant el període en que es desenvolupi la sessió.
6. Quan per raons o causes de qualsevol tipus, un membre de la Junta es
vegi impossibilitat d’assistir a les seves sessions, haurà de comunicar-lo
per escrit al degà o degana, amb una antelació no inferior a 24 hores. En
cap cas es permet la delegació de vot.
Article 10
1. La Junta de Facultat es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, dos
cops a l’any: una vegada a campus Clínic i un altra a campus Bellvitge,
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preferentment en període lectiu. Si hi ha més reunions, ordinàries o
extraordinàries, s’aniran alternant seqüencialment entre els dos campus.
2. Es podran convocar reunions extraordinàries de la Junta quan el degà/na
ho consideri convenient, quan ho promogui el consell de direcció d’una
UFR i la seva iniciativa compti amb el suport d’un mínim 12 membres de
la Junta, amb veu i vot, o quan ho sol·liciti un nombre de membres de la
Junta, no inferior a 12. En aquest cas, l’òrgan s’haurà de reunir dintre del
termini màxim de quinze dies hàbils posteriors a la data de petició de la
sol·licitud de reunió extraordinària, sense perjudici de l’establert en l’article
11.1 següent.
Article 11
1. La convocatòria de la Junta de Facultat ha d’incloure l’ordre del dia i ha
d’assenyalar el dia, el lloc i l’hora de la reunió i es realitzarà per escrit, o
per qualsevol d’altra mitjà admès en dret, amb una antelació mínima de 3
dies hàbils per a les convocatòries de caràcter ordinari i 2 dies hàbils per
a les extraordinàries o urgents. La segona convocatòria serà mitja hora
després, en el cas que en la primera convocatòria no hi hagi quòrum
suficient d’assistents.
2. La convocatòria de la Junta serà redactada i signada pel secretari/a que
correspongui al campus de procedència del degà o degana, d’acord amb
les instruccions del degà, sent responsabilitat d’aquell la tramesa i
possible comprovació de la recepció de les convocatòries.
3. La convocatòria ha d’anar acompanyada dels documents necessaris pel
debat i l’adopció d’acords sobre els punts de l’ordre del dia, tret que la
convocatòria es cursi telemàticament i s’indiqui l’adreça electrònica on la
documentació estarà disponible. Així mateix, si el volum de la
documentació o altres circumstàncies en dificulten o impedeixen el
lliurament, la convocatòria ha d’assenyalar que la documentació pot ser
consultada a la secretaria del centre.
4. Quan en el període transcorregut entre la tramesa de la convocatòria i la
celebració de la Junta sorgeixi un tema d’interès suficientment justificable,
el degà/na, abans d’iniciar la sessió, sol·licitarà a la Junta la inclusió del
corresponent punt a l’ordre del dia, requerint-se per a la seva inclusió la
presència de tots els membres de la Junta i que sigui declarada la
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
5. Les sessions de la Junta de Facultat es podran gravar mitjançant
instruments electrònics per facilitar al secretari/a la posterior redacció de
l’acta, que tindrà caràcter provisional mentre no sigui aprovada.
Article 12
1. La sessió queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi són
presents el degà (president) i el secretari o, si escau, els que els
substitueixin i, almenys, la meitat dels membres amb veu i vot que
constitueixen la Junta.
2. La sessió quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, si hi
són presents el degà (president) i el secretari i, com a mínim, deu
membres més.
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Article 13
1. Els acords de la Junta són adoptats per assentiment o per majoria de vots
dels membres assistents, llevat dels casos en que la votació requereixi un
quòrum qualificat. En cas d’empat, dirimeix el resultat de les votacions el
vot de qualitat del president.
2. Les votacions podran ser ordinàries i secretes.
3. El sistema de votació ordinària és a mà alçada, però la votació serà
secreta en tots els assumptes referits a persones a sol·licitud d’un membre
de la Junta o quan així ho decideixi el degà/na.
4. No podrà ser sotmès a deliberació, votació, ni arribar-se a cap acord sobre
cap punt no inclòs a l’ordre del dia, excepte en el cas del que preveu
l’art.11.4 d’aquest reglament.
5. Quan sigui necessari remetre un acord de la Junta al rector o a qualsevol
altre lloc o persona, el secretari ho farà dins dels dos dies hàbils posteriors
a la sessió de la Junta de Facultat que ho hagi acordat, indicant, si
s’escau, que l’acta de la sessió està pendent d’aprovació.
Capítol 2. Consells de Campus
Article 14
1. Per a la deguda organització es pot constituir un consell per a cada
campus format pels vicedegans o vicedeganes, els i les caps d’estudi, i
els directors o directores de les UFRs associats a aquest campus. També
en formaran part els directors o directores de departament i seccions
departamentals, el secretari o secretària acadèmica pertanyent al campus
l’administrador o administradora del campus i la persona que ocupi el
càrrec de cap de la SED. El degà nomenarà un coordinador de campus
entre els vicedegans del campus, que haurà de ser aprovat pel consell de
campus. Tractant-se del campus al qual pertany el degà, serà aquest
mateix qui assumirà de forma automàtica la funció de coordinació del
campus.
2. Els consells de campus tindran com a funcions, sense perjudici d’aquelles
altres que la Junta de Facultat els hi pugui delegar de forma expressa,
assumir les tasques organitzatives i pressupostàries del campus i
propiciar la coordinació acadèmica, tant docent com investigadora, entre
els diferents ensenyaments, departaments i instituts.
3. El coordinador de campus tindrà les següents funcions: convocar el
consell de campus, coordinar el funcionament del campus en coordinació
amb el degà, representar al Campus, sense perjudici del paper de
representació general de la facultat que correspon al degà o degana
quant a la seva relació externa amb les institucions hospitalàries, instituts
de recerca, administracions publiques i aquelles altres que consideri
adients.
4. La representació de la facultat en el consell de govern amb dret a vot
sempre es repartirà equitativament entre els dos campus que té la facultat.
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Capítol 3. Comissions de la Junta de Facultat
Article 15
1. Es creen, com a comissions de la Junta de Facultat, una Comissió
Acadèmica (que podrà separar-se en dos o més per nivells de titulació:
grau, màster), una Comissió de Recerca (que podrà separar-se en dos:
Doctorat i investigadors en formació), una Comissió de Professorat i una
Comissió d’Igualtat. Aquestes comissions, , podran incorporar membres
dels dos campus i de totes les unitats de formació i recerca, podent ser
integrades per membres de la facultat que no pertanyin a la Junta.
2. La Junta de Facultat podrà crear d’altres comissions delegades per tractar
matèries especifiques. La composició, atribucions i durada d’aquestes
comissions delegades serà establerta per la pròpia Junta de Facultat. En
qualsevol cas, incorporaran membres dels dos campus i de totes les
unitats de formació i recerca, podent ser integrades per membres de la
Facultat que no pertanyin a la Junta.
3. El funcionament de les comissions s’ajustarà a les previsions d’aquest
Reglament.
Article 16. Comissió Acadèmica
1. La Comissió Acadèmica està formada pels següents membres: el degà o
degana (president o presidenta) o bé pel vicedegà o vicedegana que el
president o presidenta delegui; vuit professors amb vinculació permanent
a la Universitat (la seva distribució haurà de representar els
ensenyaments i en tot cas haurà de ser paritària entre els dos campus),
els o les caps d’estudi, si n’hi ha pels o les responsables de les comissions
de coordinació de màsters universitaris; dos estudiants (un de grau i un
altre de màster) que han de pertànyer a campus diferents; i un/a
investigador en formació. Han d’assistir-hi, amb veu i sense vot, els o les
caps de les USAD o equivalent de cada campus. Un d’aquests dos
membres del personal d’administració i serveis, actuarà com a secretari
de la comissió. Són funcions de la Comissió Acadèmica de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut:
a) Aprovar els informes elaborats per les subcomissions acadèmiques de
les respectives unitats de formació i recerca,
b) promoure la millora de la qualitat docent,
c) supervisar el control de la docència i l’organització dels ensenyaments,
d) vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d’acció tutorial,
e) fer el seguiment dels processos d’avaluació docent del professorat,
f) establir els criteris de convalidacions d’assignatures i de
reconeixement de crèdits, i supervisar-ne l’aplicació, i
g) totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma
expressa
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Article 17. Comissió de Recerca
1. La Comissió de Recerca està formada pels següents membres: el
degà/na (president/a) o bé pel vicedegà/na al qual el president/a delegui,
vuit professors amb vinculació permanent a la Universitat (la seva
distribució haurà de representar tots els ensenyaments en cada campus i
en tot cas haurà de ser paritària entre els dos campus), dos directors
d’instituts o grups de recerca (un del campus Clínic i un altre del campus
Bellvitge), dos investigadors en formació (un del campus Clínic i un altre
del campus Bellvitge). Poden assistir-hi, amb veu i sense vot, dos
membres del personal d’administració i serveis vinculat amb la gestió de
la recerca (un per cada campus). Un d’aquests dos membres del personal
d’administració i serveis actuarà com a secretari de la comissió. Són
funcions de la Comissió de Recerca de la Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut, tot ponderant els informes que puguin elaborar les
subcomissions de recerca de les respectives unitats de formació i recerca:
a) facilitar informació i donar suport al professorat sobre temes de recerca
i transferència de coneixement i tecnologia,
b) proposar les línies prioritàries de recerca al centre,
c) vetllar pel manteniment i inversió en infraestructura i equipament de
recerca,
d) promoure projectes de recerca conjunts entre la facultat (i les seves
unitats de formació i recerca) i les institucions sanitàries i socials
relacionades amb l’àmbit de la Salut, tot fomentant la transferència de
coneixement i tecnologia, i
e) totes aquelles funcions delegades per la Junta de la Facultat o altres
òrgans de govern.
Article 18. Comissió de Professorat
1. La Comissió de Professorat està formada pels següents membres: el
degà/na (president/a) o pel vicedegà/na que el president/a delegui, els
directors/directores de les UFR i els directors/es de departament.
Poden assistir-hi, amb veu i sense vot, dos membres del personal
d’administració i serveis (un per cada campus) vinculats amb la gestió
de professorat. Un d’aquests dos membres del personal
d’administració i serveis, actuarà com a secretari de la comissió.

2. Són funcions de la Comissió de Professorat de la Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut, tot ponderant els informes que puguin elaborar
les subcomissions de recerca de les respectives unitats de formació i
recerca:
a) aprovar les propostes de noves places de personal acadèmic,
b) aprovar, d’acord amb el que estableix l’art. 7 lletra o) d’aquest
reglament, els membres de les comissions d’accés i de
contractació de personal acadèmic,
c) vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la
provisió de places del personal acadèmic contractat,
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d) informar sobre la relació de llocs de treball del professorat i
elaborar propostes de plantilla,
e) informar sobre les propostes relatives a places vacants i places
de nova creació,
f) informar sobre els canvis de denominació, amortització,
minoració i redistribució de les places docents,
g) informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa
del professorat adscrit al centre, i
h) totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes o delegades de
forma expressa per la junta de facultat o altres òrgans de govern.
Article 19. Comissió d’Igualtat
1. Sense perjudici de les possibles subcomissions d’igualtat de les que
puguin dotar-se les diferents unitats de formació i recerca, la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut es dotarà d’una Comissió d’Igualtat
integrada pels següents membres: el degà o degana (president/a) o bé
per un vicedegà/na al qual el president o presidenta delegui; cinc
professors (un de Medicina Clínic, un de Medicina Bellvitge, un
d’Infermeria, un d’Odontologia i un de Podologia), un estudiant i un
investigador en formació, que en tot cas hauran de pertànyer a campus
diferents, i dos representants del personal d’administració i serveis (un per
cada campus). Un d’aquests dos membres del personal d’administració i
serveis, actuarà com a secretari de la comissió. Poden assistir-hi, amb
veu i sense vot, dos membres del professorat de cada Campus, per tal de
col·laborar en el desenvolupament d’accions que la comissió vulgui dur a
terme en cada Campus.
2. Dins del seu àmbit i en coordinació amb la unitat d’igualtat de la Universitat
de Barcelona, són funcions de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut, tot ponderant els informes que puguin
elaborar les subcomissions d’igualtat de les respectives unitats de
formació i recerca:
a) garantir la igualtat entre totes les persones que formen part de la
facultat,
b) assessorar, planificar i proposar, en harmonia a les polítiques
fixades per la unitat d’igualtat de la Universitat de Barcelona,
aquelles mesures i accions concretes dirigides a fer realitat la
igualtat efectiva entre homes i dones en el si de la Facultat,
c) vetllar per la visualtizació i sensibilització de la igualtat efectiva
entre dones i homes,
d) potenciar la perspectiva de gènere a la recerca, la gestió i
transferència de coneixement i tecnologia,
e) vetllar per l’ús no sexista del llenguatge, i
f) contribuir a l’establiment d’una política de prevenció i eradicació
de la violència de gènere.
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Capítol 3. Del degà, vicedegans i secretari
Article 20
1. El degà/na de la Facultat exerceix les funcions de representació, direcció
i gestió ordinària de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, sense
perjudici de les possibles delegacions que pugui efectuar als coordinadors
de campus i als directors de les unitats de formació i recerca.
2. El degà/na és elegit d’entre els professors permanents doctors adscrits al
centre i membres de la Junta de Facultat.
3. El degà és elegit i revocat per la Junta de Facultat i nomenat pel rector
d’acord amb el que preveuen l’Estatut i el reglament d’eleccions del
personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de
Barcelona.
4. El mandat del degà té una durada de quatre anys i és renovable per un
únic mandat, sense que es pugui tornar a presentar per aquest càrrec, fins
que hagi transcorregut un període de temps igual o superior al d’un
mandat.
La moció de censura al degà/na, si s’escau, serà presentada, com a mínim, per
15 membres de la Junta i per a la seva adopció caldrà presentar un candidat/a
que en la votació obtingui el suport de 26 membres de la Junta. En cas que la
moció s’aprovi, el candidat/a queda proclamat degà/na electe.
Article 21. Funcions del degà/na
1. Són funcions del degà, com a màxima autoritat de la facultat:
a) representar la facultat,
b) presidir la junta de facultat, així com totes les seves comissions
delegades,
c) dirigir i coordinar les activitats de la facultat
d) dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària del centre i
mantenir-ne informada, periòdicament, la junta de facultat,
e) impulsar la coordinació de les activitats que afectin als diferents
departaments i vetllar per la coordinació entre les UFR, els
departaments i els instituts universitaris de recerca
f) impulsar la recerca així com la transferència de coneixement i
tecnologia dins de l’àmbit propi de la facultat,
g) designar els vicedegans, i els dos secretaris acadèmics, un per cada
campus,
h) designar el Coordinador de l’altre Campus,
i) designar, previ informe de les UFR implicades, els responsables de les
comissions de coordinació dels màsters universitaris,
j) coordinar les activitats dels caps d’estudi adscrits a la facultat, així com
si escau, dels responsables de les comissions de coordinació dels
màsters universitaris,
k) assistir els Consells de Direcció de les UFRs.
l) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de
Barcelona o les normes de la Universitat de Barcelona li atribueixin.
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2. Tractant-se d’una Facultat integrada per Unitats de Formació i Recerca,
les funcions del degà previstes a les lletres a), d) f), g) i h) de l’apartat
primer d’aquest article, han de coordinar-se amb aquelles que
corresponguin al directors de les respectives unitats de formació i recerca.
Quant a allò previst a la lletra e) de l’apartat primer d’aquest article, la
informació periòdica de la gestió acadèmica, administrativa i periòdica del
centre s’ha d’estendre per part del degà als respectius consells de direcció
de les unitats de formació i recerca que integrin la facultat.
Article 22. Designació dels vicedegans/nes
1. El degà/na designarà, en els termes fixats a l’article 7 d’aquest reglament,
els vicedegans/nes de la Facultat. Aquests vicedegans/nes realitzaren les
funcions que els hi delegui.
2. En casos d’absència, vacant, malaltia o un altra causa legal, el degà o
degana serà substituït per un dels vicedegans. Si aquests fossin
igualment absents, han de ser substituïts pel professor/a doctor amb
vinculació permanent a la Universitat més antic; i si dos o més professors
tenen la mateixa antiguitat, el substitut serà el de més edat.
Article 23. Els secretaris acadèmics
1. El degà o degana designarà, entre el professorat permanent de cada
campus, dos secretaris acadèmics, un per cada campus.
2. Els secretaris acadèmics, que exerciran les seves funcions en l’àmbit del
seu campus, són les persones fedatàries dels actes o acords que es
produeixin. Com a tal, i de conformitat amb allò previst a l’article 11.2
d’aquest Reglament realitzaran les següents funcions:
a) assistir a totes les sessions de la Junta de Facultat,
b) realitzar la convocatòria de les sessions de la Junta de Facultat per
ordre del degà/na,
c) rebre els actes de comunicació dels membres de la Junta de Facultat,
d) preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de
les sessions de la Junta de Facultat,
e) expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats,
f) aixecar acta de les sessions dels òrgans col·legiats corresponents,
g) custodiar la documentació de la Facultat, i
h) totes aquelles altres funcions que siguin inherents a la seva condició
de secretaris/es.
3. Els secretaris acadèmics són els encarregats de l’organització i el
desenvolupament dels procediments electorals que tinguin com a
circumscripció el centre.
4. Per a la designació dels secretaris acadèmics, el degà/na escoltarà la
Junta de Facultat i, si escau, els Consells de Campus.
Article 24. Equip de direcció de la Facultat
1. L’equip de direcció de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut estarà
integrat pel degà/na, els set vicedegans/nes, el director de l’Escola de
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Podologia, els i les caps d’estudi, i els secretaris acadèmics. La seva
presidència li correspondrà al degà o degana qui, en cas d’absència, la
podrà delegar en un/a dels vicedegans/nes.
2. El degà o degana podrà convidar a les reunions de l’equip de direcció, si
així ho considera oportú, a qualsevol persona que cregui convenient en
funció de la naturalesa dels temes a tractar a l’ordre del dia de les
reunions.
Capítol 4. Consells d’Estudis i Consell Assessor.
Article 25. Consells d’Estudi
1. Per a cada ensenyament o, si és el cas, conjunt d’ensenyaments, s’ha de
constituir un consell d’estudis de conformitat amb el que disposa l’Estatut
de la Universitat de Barcelona.
2. Els Consells d’Estudis dels ensenyaments amb docència en els dos
campus de la Facultat s’organitzaran com fins ara amb dos caps, un de
Clínic i l’altre de Bellvitge, que seran triats entre els representants del seu
campus del Consell d’estudis. Cada cap d’estudi podrà nomenar un
secretari entre els membres del seu campus del Consell d’estudis.
3. Els Consells d’Estudis d’ensenyaments amb docència en els dos campus,
per cada campus s’organitzaran amb una representació d’un professor,
com a mínim de cada departament que tingui docència en l’ensenyament
al campus, un membre del personal d’administració i serveis vinculat amb
la gestió acadèmica de l’ensenyament al campus, i una representació de
l’alumnat matriculat en l’ensenyament al campus en nombre igual a la
representació dels professors membres del consell.
4. Són competències dels Consells d’Estudi:
a) vetllar per la coherència i la interrelació de les matèries de
l’ensenyament o els ensenyaments dins del marc dels plans d’estudi i
perquè la docència s’adapti al pla docent de cada assignatura,
b) formular els encàrrecs docents als departaments o a les seccions
departamentals, segons contempli el reglament de cada departament
en qüestió,
c) informar i fer el seguiment dels plans docents de les assignatures de
l’ensenyament,
d) informar sobre la modificació dels plans d’estudi i l’elevar-los als
consells de direcció de les unitats de formació i recerca i a la junta de
facultat,
e) organitzar, anualment, la programació dels ensenyaments i els cursos
dels quals són responsables,
f) fer el seguiment i control de la docència, tot informant les incidències
a la junta de facultat, els consells de direcció de les unitats de formació
i recerca, els departaments i les seccions departamentals, tot
canalitzant els suggeriments i queixes dels estudiants i del professorat,
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g) organitzar i supervisar les tutories acadèmiques de l’ensenyament o
ensenyament de la facultat.
h) elaborar i aprovar el reglament del Consell d’Estudis i aprovar els
reglaments específics per campus, si escau,
i) informar sobre les propostes de modificació del pla d’estudis,
j) ser informat de les accions i acords per campus del Consell d’estudis,
k) coordinar l’oferta de les assignatures optatives,
l) informar la Comissió Acadèmica sobre les incidències relatives a
l’aplicació de la normativa reguladora de l’avaluació i la planificació
docent, i d’altres assumptes de la seva competència, en acabar cada
període lectiu.
5.

Són competències del cap d’estudis:
a) informar la comissió acadèmica i els departaments participants en
l’ensenyament sobre els acords presos en els Consells d’Estudis,
b) resoldre les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, de
conformitat amb els criteris establers per la Comissió Acadèmica.

Article 26. Consell Assessor
1. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha de constituir un consell
assessor mixt per incentivar les relacions entre les seves activitats i el món
laboral i professional en els seus àmbits respectius. Amb idèntic objectiu,
les diferents unitats de formació i recerca que integren la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut també poden, si així ho estimen oportú,
constituir un consell assessor mixt.
2. El consell assessor mixt de la Facultat estarà integrat pel degà o degana,
dos vicedegans de Medicina (un de Clínic i un altre de Bellvitge), un
vicedegà d’Infermeria, un vicedegà d’Odontologia, el director o directora
de l’Escola de Podologia i fins un màxim de 7 representants del món
professional, empresarial i institucions de l’administració.
3. Cas que una Unitat de Formació i Recerca opti per constituir un consell
assessor mixt, aquest estarà integrat, pel director de la UFR en qüestió,
tres professors i fins un màxim de 5 representants del món professional,
empresarial i institucions de l’administració.
Capítol, 5. Les Unitats de Formació i Recerca.
Article 27. Les Unitats de Formació i Recerca
1. La Facultat s’estructurarà en unitats de formació i recerca les quals tindran
un Consell de Direcció. En tot cas, el degà o degana de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut sempre serà el director de la UFR a la que
pertanyi com a professor, actuant en la resta d’UFR el director contingut
en els següents apartats. Igualment, el degà o degana del nou centre
podrà assistir, amb veu però sense vot, a les sessions dels consells de
direcció de qualsevol UFR
2. Els consells de direcció de les UFRs de Medicina-Clínic i MedicinaBellvitge, actiu des de la mateixa creació de la Facultat de Medicina i
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Ciències de la Salut, hauran d’estar integrats, com a mínim, pels
vicedegans i vicedeganes de Medicina als que fa esment l’article 8
d’aquest Reglament, un dels quals serà el director, els directors o
directores de departament, els o les caps d’estudi dels ensenyaments
adscrits, la persona que assumeixi la coordinació de la unitat docent
d’Infermeria-Clínic (en el cas de la UFR Medicina Clínic), els directors o
directores de docència dels hospitals universitaris respectius relacionats i
l’administrador o administradora de campus, un/a representant del PAS i
un estudiant que correspongués al campus de la UFR. Les funcions dels
consells de direcció de les UFRs de Medicina-Clínic i Medicina-Bellvitge
es concretaran, tot respectant l’art.7 d’aquest text, als seus respectius
reglaments específics de funcionament. El consell de direcció es podrà
dotar d’una comissió permanent, si ho considera necessari.
3. El Consell de Direcció de la Unitat de Formació i Recerca d’Infermeria
(Escola d’Infermeria), actiu des de la mateixa creació de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut, estarà integrat pel vicedegà o vicedegana
d’Infermeria del nou centre, que assumirà la seva direcció un cop nomenat
pel degà o la degana; un sotsdirector o sotsdirectora, qui assumirà les
funcions que li delegui el vicedegà o vicedegana d’Infermeria de la nova
Facultat, els dos directors o directores de departament d’Infermeria, els o
les caps d’estudi dels ensenyaments d’infermeria adscrits, i els i les
membres elegits per Infermeria per a la Junta de la Facultat (deu amb veu
i vot : set Bellvitge i tres Clínic i els cinc membres amb veu i sense vot).
Dins d’aquest Consell de Direcció també hi ha d’haver un representant
dels estudiants i un representant del PAS. Igualment, la persona que
assumeixi la coordinació de la unitat docent d’Infermeria-Clínic, serà
convidada a participar a les reunions del Consell. Les funcions del consell
de direcció de la UFR d’Infermeria (Escola d’Infermeria) es concretaran,
tot respectant l’art.7 d’aquest text, als seus respectius reglaments
específics de funcionament. El consell de direcció es podrà dotar d’una
comissió permanent, si ho considera necessari.
4. El Consell de Direcció de la Unitat de Formació i Recerca d’Odontologia
(Escola d’Odontologia), actiu des de la mateixa creació de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut, estarà integrat pel vicedegà o vicedegana
d’Odontologia, que assumirà la seva direcció un cop nomenat pel degà o
la degana, els directors o directores dels departaments adscrits, els o les
caps d’estudi dels ensenyaments adscrits, i la resta de membres elegits
per l’Escola d’Odontologia a la Junta de la facultat (sis membres amb veu
i vot i tres amb veu i sense vot). En qualsevol cas, dins d’aquest Consell
ha d’haver-hi un representant dels estudiants i un representant del PAS
(cas de no ser elegit el Consell de Direcció podrà convidar a
l’administrador o administradora de campus). Les funcions del consell de
direcció de la UFR d’Odontologia (Escola d’Odontologia) es concretaran,
tot respectant l’art.7 d’aquest text, als seus respectius reglaments
específics de funcionament. El consell de direcció es podrà dotar d’una
comissió permanent, si ho considera necessari.
5. El Consell de Direcció de Podologia (Escola de Podologia), actiu des de
la mateixa creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, estarà
integrat per un professor o professora doctor amb vinculació permanent a
la Universitat, escollit pel Consell de Direcció de l’Escola de Podologia,
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6.
7.

8.

9.

que n’assumirà la direcció un cop nomenat pel degà o la degana, el
coordinador/a de la secció departamental de Podologia, el o la cap
d’estudis de l’ensenyament adscrit, els o les dues membres de la Junta
de Facultat que corresponen a Podologia, un o una representant del PAS
i un o una representant dels estudiants. Les funcions del consell de
direcció de la UFR de Podologia (Escola de Podologia) es concretaran,
tot respectant l’art.7 d’aquest text, als seus respectius reglaments
específics de funcionament. El consell de direcció es podrà dotar d’una
comissió permanent, si ho considera necessari.
Les funcions del Consell de Direcció es fixaran, tot respectant les funcions
que la normativa legal vigent atribueix a les facultats, al seu reglament
específic de funcionament intern.
Els directors o directores de les UFR, sense perjudici del paper de
representació general que correspon al degà o la degana quant a la
Facultat, n’assumiran les funcions de representació exterior de la seva
respectiva UFR. En qualsevol cas, el degà o degana, per simplificar el
funcionament intern, assumirà la representació exterior de l’UFR a la qual
pertanyi.
Cadascun dels dos Campus (Campus Clínic i Campus Bellvitge), si així
ho consideren convenient, tenen la possibilitat de constituir un Consell de
Campus, amb la composició i funcions previstes a l’article 14 d’aquest
Reglament.
La Junta de Facultat, en funció d’allò previst per l’Estatut de la Universitat
de Barcelona, pot proposar al Consell de Govern disposicions especials
sobre els òrgans unipersonals i col·legiats implicats.

Article 28. Reforma del Reglament
1. Poden prendre la iniciativa de reformar el present reglament:
a) el degà/na
b) 15 membres de la Junta
c) El consell de direcció d’una UFR sempre que la seva iniciativa sigui
recolzada per un mínim de 12 membres amb veu i vot que integren la
junta de facultat.
2. La proposta de reforma ha de contenir un text articulat i una memòria
explicativa.
3. La proposta de reforma ha de ser aprovada per la majoria absoluta dels
membres de la Junta de Facultat i ratificada pel Consell de Govern de la
Universitat de Barcelona.
Disposició Addicional
Atés allò que disposa l’art. 9 d’aquest Reglament, que incorpora el repartiment
de membres de la Junta de conformitat amb la legalitat vigent, la composició de
la Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut serà, inicialment:
MEMBRES
JUNTA
segons percentatges Estatut aplicats a PDI Doctor
volum membres assignats per col·legi
permanent Altre PDI
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Estudiants PAS

TOTAL

UFR Medicina campus Clínic
UFR Medicina campus Bellvitge
UFR Podologia (campus Bellvitge)
Unitat docent d’Infermeria: campus Clínic
UFR Infermeria: campus Bellvitge
UFR Odontologia (campus Bellvitge)
TOTAL

11
5
1
2
3
3
25

2
1
0
0
1
1
5

7
3
1
1
2
1
15

2
1
0
0
1
1
5

Disposició transitòria 1ª
Les referències que inclou aquest reglament quant a les UFR, tret el disposat a
l’article 6 que caldrà l’activació efectiva amb un reglament particular de cada
UFR, seran d’aplicació immediata amb l’aprovació del present reglament.
Disposició transitòria 2ª.
En el moment en que es desenvolupi completament el grau d’Infermeria en
aquest campus, es podrà constituir com a UFR d’Infermeria Clínic, amb tots els
seus efectes.
Disposició Final
Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació pel
Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, deixant sense efecte totes
aquelles altres disposicions anteriors de les antigues Juntes de les Facultats de
Medicina i d’Odontologia i de l’Escola d’Infermeria
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22
10
2
3
7
6
50

