REGLAMENT DEL DEPARTAMENT
D’ELECTRÒNICA
Març de 2005
De la Constitució i Objecte

Article 1:
El Departament d’Electrònica esta constituït pels membres següents:
a) Personal Acadèmic Doctor
b) el personal Investigador
c) l’altra professorat
d) el col·lectiu d’ajudants i investigadors en formació
e) el alumnat matriculat de Doctorat
f) el Personal d’Administració i Serveis

Article 2:
El Departament s’encarregarà i responsabilitzarà d’organitzar i desenvolupar la
Recerca i la docència pròpies de les seves àrees de coneixement en un o més
centres, així com la docència de les matèries generals en els ensenyaments on
participi el Departament. Amb aquest fi es responsabilitzarà de potenciar la tasca
investigadora i docent dels seus membres i, en l’àmbit de les seves
competències, participarà en la continuada millora de la formació dels seus
estudiants.
Article 3:
Són competències concretes del Departament:
a) Organitzar i impartir la docència assignada dins del marc de la programació
dels ensenyaments realitzada pel Consell d’Estudis,
b) incentivar la recerca,
c) organitzar cursos d’especialització, reciclatge i extensió universitària,
d) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,
e) promoure la realització de treballs científics o tècnics, d’acord amb els
Estatuts,
f) fomentar la relació amb d’altres Departaments,
g) intervenir en el Govern de la Universitat, d’acord amb allò que preveuen els
Estatuts,
h) elaborar el seu propi reglament, que haurà d’ésser aprovat pel Consell de
Divisió,
i) totes les altres que els Estatuts i els Reglaments de la Universitat li
atribueixin.

Article 4:
El Departament d’Electrònica té un Consell, una Comissió Permanent delegada,
un Director i un Secretari.

Del Consell de Departament
Article 5:
Formaran part del Consell de Departament:
a) El Personal Acadèmic Doctor (PAD).
b) el 50% dels seus altres Professors fins un màxim del 10% del PAD
c) el 50% dels seus Ajudants, Investigadors en formació i altres Contractats
adscrits, fins un màxim del 10% del PAD
d) una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals participa el
Departament, que serà d’un 10% del Consell de Departament
e) el 50% del Personal d’Administració i Serveis del Departament, fins un
màxim del 10% del PAD
Els percentatges descrits s’ajustaran per excés

Article 6:
El Consell de Departament es renovarà amb l’elecció de Director de
Departament, i en qualsevol moment s’hi incorporaran els nous membres amb
dret propi.

Article 7:
Són funcions del Consell de Departament:
a) elaborar el seu propi reglament
b) elaborar el Pla Anual d’Activitats Docents
c) incentivar i coordinar les activitats de recerca
d) planificar les despeses del Departament
e) informar sobre la provisió de places vacants i elevar la proposta dels
membres pertinents de les comissions de selecció del professorat
f) participar en els procediments de selecció del personal acadèmic i de
provisió de llocs de treball del personal d’Administració i Serveis que s’hi
adscrigui
g) conèixer i informar els plans individuals de docència i recerca dels seus
membres
h) totes les altres que l’Estatut i Reglaments de la Universitat de Barcelona li
atribueixin.
Article 8:
Pel que fa a les tasques docents, el Consell de Departament distribuirà entre seus
membres les tasques assignades i en donarà compte a les instàncies
corresponents.
La realització d’aquestes tasques docents serà garantida pel Departament en el
seu conjunt.
El Consell de Departament podrà reduir la tasca docent d’algun membre a canvi
d’una participació més intensiva en tasques de recerca, atenint-se a la normativa
vigent sobre el règim de dedicació del professorat.

Article 9:
Conforme l’apartat d) de l’article 7, el Director de Departament, per cada
exercici convocarà una reunió de Consell de Departament, per a presentar els
pressupostos i una altra, per a presentar el tancament.
Article 10:
Cada Consell de Departament, d’acord amb els criteris establerts pel Consell de
Govern, ha de proposar els cursos de reciclatge i extensió que vulgui realitzar, i
trametre’n la proposta al degà o degans de les facultats, o bé al director o
directors de les escoles, als quals aquests cursos quedin vinculats
administrativament.
Article 11:
El Consell de Departament elaborarà cada 4 anys una Memòria i un Programa
d’Activitats on s’inclourà les vessants de docència, recerca i transferència
tecnològica. Aquesta Memòria i Programa seran actualitzats anualment i seran
fets públics i tramesos a les instàncies corresponents.
Article 12:
El Consell de Departament serà convocat pel Director, bé per iniciativa pròpia o
per iniciativa d’un 20% dels seus membres.
Article 13:
Caldrà un mínim de 5 membres del Consell de Departament per sol·licitar la
inclusió d’un punt de l’ordre del dia mitjançant un escrit adreçat al Director.
Article 14:
Les convocatòries del Consell de Departament es faran públiques com a mínim
amb 2 dies hàbils d’antelació i, en elles, hi constarà preceptivament l’ordre del
dia que serà elaborat pel Director, d’acord amb les iniciatives previstes en
l’article anterior.
Article 15:
Per a la vàlida constitució de les reunions del Consell serà necessària, en primera
convocatòria, la presència de la meitat més un del total dels seus membres.

Del Director de Departament
Article 16:
Les funcions del Director de Departament són:
a) presidir les reunions del Consell de Departament i, d’acord amb les
directrius fixades pel Consell, aquestes altres:
b) dirigir i coordinar l’activitat del Departament,
c) representar el Departament davant les instàncies universitàries i, si s’escau,
davant les no universitàries,
d) administrar les partides pressupostàries assignades al Departament, i
e) totes les altres funcions que els Estatuts i Reglaments de la Universitat li
atribueixin.

Article 17:
En el curs d’un mandat, el Director de Departament cessarà de les seves
funcions, a petició pròpia, o com a conseqüència d’una moció de censura,
formulada com a mínim per 1/3 dels membres del Consell i refrendada per
majoria absoluta.

Del Secretari del Departament
Article 18:
El secretari o la secretària de departament és designat pel director o la directora
entre el personal acadèmic. El secretari o la secretària col·labora en la
coordinació del departament i és fedatari dels seus acords.

De la Comissió Permanent
Article 19:
Es crearà una Comissió Permanent constituïda pel Director, que la presidirà, el
Secretari i una representació dels membres del Departament que també ho siguin
del Consell, proposada pel Director i acceptada per majoria absoluta del total del
Consell.
Article 20:
Seran funcions de la Comissió Permanent:
a) exercir totes les competències que li delegui el Consell
b) assessorar al Director de Departament
c) debatre i formular les propostes que hagin de ser presentades al Consell per a
la seva aprovació
Article 21:
Cap tema no podrà ser tramitat per la Comissió Permanent si l’acord no es pren
per unanimitat entre els seus membres. En cas contrari, el tema es tractarà en el
Consell de Departament.
Article 22:
Els acords presos per la Comissió Permanent seran preceptivament fets públics.
De la Modificació del Reglament
Article 23:
En tot moment es podrà procedir a la modificació del present Reglament, per
iniciativa del Director o a petició d’una tercera part dels membres del Consell
Departament, i l’aprovació de les propostes de modificacions requerirà el vot
favorable, per majoria absoluta, del total dels membres del Consell de
Departament.

