Data d’aprovació Consell de Govern

21/09/2016

Reglament del Departament de Ciència de Materials i Química Física de la
Universitat de Barcelona
Nota prèvia: En aquest document es fa servir un únic gènere sense cap voluntat discriminatòria.
Article 1. Disposicions generals
1. El departament de CIÈNCIA DE MATERIALS I QUÍMICA FÍSICA (CMQF), integrat per les
Seccions Departamentals de CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS (CiEM) i de QUÍMICA FÍSICA (QF), com a unitat docent i de recerca, duu a terme les funcions que li són
pròpies segons l’Estatut de la Universitat de Barcelona o les normes que el desenvolupin.
2. El departament està adscrit a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona a efectes
administratius, sense perjudici de la seva participació en les activitats docents i de recerca
d’altres Centres i/o Universitats.
3. El departament de CMQF agrupa personal docent i personal investigador de les especialitats
corresponents a les seves àrees de coneixement.
Article 2. Membres del Departament
Són membres del Departament de CMQF:
a) el professorat funcionari i contractat,
b) el personal investigador,
c) el col·lectiu d’ajudants i d’investigadors i investigadores en formació, el director dels quals
sigui membre del departament,
d) l’alumnat, d’acord amb la normativa vigent, i
e) el personal d’administració i serveis adscrit al departament.
Article 3. Competències del Departament
1. El Departament de CMQF exerceix les seves competències mitjançant el Consell de Departament i les seccions Departamentals de CiEM i de QF, d'acord amb el que s'estableix en
aquest Reglament.
2. 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,
b) garantir, a través de les seves Seccions Departamentals, la docència assignada en el marc
de la programació dels ensenyaments realitzada pels Consells d’Estudis en què participa
cadascuna de les Seccions Departamentals integrants del departament,
c) participar amb els centres en la proposta de programes de doctorat a l’escola de doctorat, en
les propostes de cursos de postgrau, d’especialització, d’extensió universitària, i de formació
continuada,
d) garantir el correcte funcionament de la docència en cursos de postgrau, cursos d’especialització, d’extensió universitària i de formació continuada, que puguin impartir les seves Seccions Departamentals,

e) garantir la coordinació de les seves Seccions Departamentals en 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 infraestructures de recerca d’ús comú,
f) assegurar a través de les seves Seccions Departamentals la gestió dels recursos humans i
materials i l'administració dels fons que li siguin atribuïts per al compliment de les seves funcions
g) promoure la relació i cooperació amb altres Departaments, Universitats i Centres de Recerca,
tant nacionals com estrangers,
h) fomentar la qualitat en docència i en recerca de tots els seus membres, posant al seu abast
totes aquelles eines disponibles per a tal fi,
i) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb persones físiques o entitats públiques o privades, encarregats als seus membres o als seus grups i Centres de Recerca, en
el marc de la legislació vigent i d’acord amb la normativa que estableixi el Consell de Govern,
j) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,
k) ratificar el nomenament dut a terme per les seves Seccions Departamentals dels coordinadors de les assignatures i l'aprovació dels plans docents d’aquestes, tot seguint les directrius
especificades en les matèries o mòduls dels plans d’estudis i segons l’assignació d’encàrrecs
docents emanats dels Consells d’Estudis i, si escau, de les comissions de coordinació dels
màsters universitaris,
l) ratificar les propostes de les seves Seccions Departamentals i elevar-les als òrgans competents dels centres els membres de les comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic que corresponguin al Consell de Departament segons la normativa vigent,
m) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient i igualtat de gènere,
en l’àmbit d’actuació del Departament de manera coordinada amb el responsable del centre,
per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia, i
n) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus
reglaments els atribueixen.
Article 4. Organització del Departament
El departament de CMQF té:
1. Un Consell de Departament
2. Una Secció Departamental de CiEM i una Secció Departamental de QF, que actuen de forma
autònoma en el nivell que determina aquest Reglament.
3. Una Comissió Permanent.
4. Un Director.
5. Un Secretari.
6. Un Coordinador de cada Secció Departamental.
7. Altres Comissions que el Departament consideri convenients.
Article 5. Membres del Consell de Departament
1. Són membres del Consell de Departament:
a) tot el personal acadèmic doctor*,
b) quatre representants de l'altre professorat1, dos dels quals han de ser elegits pels membres
d’aquest col·lectiu de la Secció Departamental de CiEM, i dos pels membres d’aquest col·lectiu de la Secció de QF,

*

Vegeu Annex

c) dotze representants dels ajudants no doctors i d’investigadors en formació*, sis dels quals
han de ser elegits pels membres integrants d’aquest col·lectiu de la Secció de CiEM, i sis
pels integrants d’aquest col·lectiu de la Secció de QF,
d) una representació de quatre alumnes, tres de grau i un de màster universitari, de qualsevol
dels ensenyaments on el Departament tingui docència,
e) una representació de quatre membres del personal d’administració i serveis del departament,
dos per cada Secció Departamental en representació del personal d’administració i de serveis.
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.
3. El procediment per a l’elecció dels representants enumerats a l’apartat 1 és el previst en el
Reglament d’Eleccions del personal acadèmics a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona.
4. En l’elecció dels representants al Consell de Departament s’ha de mantenir en la mesura del
possible la paritat de gènere.
5. A les reunions del Consell de Departament poden ser convidats membres aliens al mateix, a
discreció del Director del Departament.
Article 6. Funcions del Consell de Departament
1. 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 i, si escau, del consell de direcció de l’àrea,
b) elegir el Director de departament,
c) aprovar la proposta d’assignació de l’encàrrec docent i d’altres activitats docents, així com
de la proposta d’organització i coordinació que li facin arribar les Seccions Departamentals,
d) aprovar la proposta de plans docents de les assignatures i dels coordinadors que cada curs
acadèmic li facin arribar des de les Seccions Departamentals,
e) aprovar el repartiment del pressupost del departament i fer-ne el seguiment, tot tenint present
que aquest pressupost ha de distribuir-se, entre les seves Seccions, mantenint la relació
vigent. Qualsevol modificació ha de ser aprovada per les dues terceres parts dels membres
del Consell de Departament.
f) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic, així com
determinar el nombre i categoria de les places de personal acadèmic a sol·licitar a les diferents convocatòries, a partir de les propostes de les seves Seccions Departamentals,
g) 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 i la normativa vigent,
h) 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, a partir de les propostes
de les seves Seccions Departamentals,
i) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres, així com les seves
activitats de transferència de coneixement i tecnologia,
j) sol·licitar la creació d’instituts universitaris de recerca,
k) designar, tot tenint present el seu repartiment equitatiu entre les Seccions que l’integren, els
representants del Departament a les comissions delegades de la Junta de Facultat en què
es prevegi la presència del Departament, i

l)

totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus
reglaments li atribueixin.

2. Les funcions atribuïdes en les lletres c), d), e), f), g), h), i) i k) s’exerciran d’acord amb el que
estableix l’Article 8 d’aquest Reglament, relatiu a les competències de les seccions
Departamentals.
Article 7. Règim de funcionament del Consell de Departament
1. El Consell de Departament és convocat pel Secretari o la secretària amb un mínim de tres
dies hàbils d’anticipació, per escrit i incloent-hi una proposta d’ordre del dia, per ordre del seu
Director, per decisió pròpia o a petició d’una o més seccions o d’una cinquena part dels membres del consell. En aquest darrer cas serà convocat, dins dels sis dies hàbils següents a la
petició.
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. L’ordre del dia del Consell de Departament serà establert per la Comissió Permanent. No es
pot alterar l’ordre del dia ni incloure un nou punt, de conformitat amb el que es disposa a
l’Article 26.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. El consell quedarà constituït en primera convocatòria si hi són presents el Director i el Secretari i, com a mínim, la meitat del seu membres, o bé en segona convocatòria 15 minut més
tard si hi són presents el Director i el Secretari i, com a mínim, una tercera part dels seus
membres. Els acords es prenen per majoria simple dels vots vàlidament emesos, excepte en
l’elecció o revocació del Director i en l’aprovació d’una modificació del Reglament, casos en
què caldrà la majoria absoluta dels vots vàlidament emesos. El vot no es pot delegar. En cas
d’empat, el vot del Director és diriment. La votació serà secreta quan així ho sol·liciti un dels
seus membres.
5. Les convocatòries, notificacions i l’exercici dels drets i deures dels membres del Consell de
Departament es faran en la forma que preveu la legislació material i de procediment que sigui
d’aplicació, les disposicions de l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus reglaments.
Article 8. Les Seccions
1. La Secció de CiEM i la Secció de QF actuen, en la mesura fixada per aquest Reglament, amb
plena autonomia econòmica, docent i en matèria de personal i espais i estan integrades pels
membres del Departament que estiguin adscrits a cadascuna d’elles. Aquestes Seccions poden dotar-se, si escau, d’un reglament de funcionament intern que, en tot cas, haurà de ser
respectuós amb els reglaments de la facultat i del departament. Aquest reglament haurà
d’aprovar-se per majoria absoluta dels membres de la Secció en qüestió.
2. S’atribueix a les Seccions l’exercici de les funcions previstes a les lletres c), d), e), f), g), h), i)
i k) de l’article 6 d’aquest Reglament, i l’exercici de la iniciativa en el cas de la lletra j).
3. Cada Secció Departamental ha de tenir un Coordinador de Secció.
4. Per a la vàlida constitució de la Secció, als efectes de presa d’acords, es requerirà la presència d’una tercera part dels seus membres.
5. Per prendre els acords sobre matèries que afectin les funcions de l’apartat segon d’aquest
article, caldrà el vot favorable de la meitat més un dels membres presents.
6. Les Seccions han d’escollir, entre el seu professorat doctor amb vinculació permanent a la
Universitat de Barcelona, un Coordinador de Secció que convocarà llurs reunions per iniciativa
pròpia, o a petició d'una cinquena part dels membres, amb un mínim de tres dies hàbils d'anticipació.
7. La durada de l’encàrrec de Coordinador de Secció és de dos anys. Després d’aquest període
s’haurà d’escollir un nou Coordinador a no ser que la persona que ocupa el càrrec manifesti

la seva voluntat de continuïtat i la Secció ho ratifiqui. En tot cas, l’encàrrec de Coordinador no
podrà tenir una durada de més de dos períodes consecutius.
8. El Coordinador de Secció té el deure d’informar a la major brevetat els membres de la seva
Secció de les comunicacions externes que rebi el Departament de les que tingui coneixement.
D’igual forma, sens perjudici del paper general de representació del Departament que aquest
Reglament atribueix al seu Director, el Coordinador de la Secció també és l’encarregat de
representar la seva Secció, quant als seus interessos específics, dins i fora de la Universitat.
Article 9. Resolució dels hipotètics conflictes de competència entre el Departament i les
seves Seccions Departamentals
Davant dels hipotètics conflictes de competència que es puguin plantejar, entre el Departament i
les seves Seccions, quant al desenvolupament de les seves funcions, l’òrgan competent per a la
seva solució serà, en primera instància, la Junta de Facultat; i, en segona instància, el Consell
de Govern.
Article 10. La Comissió Permanent
El Consell de Departament pot crear les comissions per matèries específiques que cregui
escaients i delegar-los competències. En qualsevol cas es constituirà una comissió permanent
en la que estiguin representats tots els col·lectius de l’article 5:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Director,
Secretari,
Els Coordinadors de cadascuna de les Seccions Departamentals que l’integrin,
dos professors representants del personal acadèmic doctor, un per cada Secció Departamental,
un representant de l’altre professorat,
dos representant del col·lectiu d’ajudants i d’investigadors en formació, un per cada Secció
Departamental, i
un representant del personal d’administració i serveis del departament,

Article 11. Funcions de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent porta a terme les tasques de gestió ordinària del Departament. Així
mateix, exerceix les funcions que li atribueixi el Consell de Departament, sempre que no estiguin atribuïdes, específicament, a les Seccions.
2. La Comissió Permanent haurà de retre comptes al Consell de Departament, almenys dues
vegades durant el curs acadèmic.
Article 12. Director del Departament
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 doctor
amb vinculació permanent a la Universitat i a temps complert, adscrit al departament.
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.
4. Els candidats elegibles a Director de departament presentaran durant la campanya electoral
la seva proposta d’equip directiu, d’acord amb el que es recull en els articles 16 i 8.6 d’aquest
reglament.
Article 13. Funcions del Director de Departament

Són funcions del Director de Departament:
a) presidir les reunions del consell de departament i executar els seus acords,
b) dirigir i coordinar l’activitat i la gestió del departament d’acord amb les directrius aprovades
pel Consell del Departament,
c) representar el Departament davant qualsevol altra instància, universitària o no,
d) administrar les partides pressupostàries assignades al Departament d’acord amb les directrius aprovades pel Consell de Departament,
e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al Departament, i
f) informar a la major brevetat al Secretari i als Coordinadors de les Seccions Departamentals
de les comunicacions externes que rebi el Departament.
g) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus
reglaments li atribueixin.
El Director exercirà les funcions contemplades a les lletres b), c), d) i e) de l’apartat anterior
d’aquest article, amb ple respecte de les competències que aquest Reglament atribueix, en el
seu article 8, a les Seccions Departamentals que l’integren.
Article 14. Equip directiu
En la Direcció del Departament han d’estar representades alhora les dues Seccions
Departamentals que integren el Departament, de manera que es doni preferentment l’alternança
dels càrrecs de Director i Secretari. La durada dels seus mandats és de quatre anys.
Article 15. Moció de censura al Director de Departament
Una cinquena part dels membres del Consell de Departament poden presentar una moció de
censura al Director de Departament. La moció de censura ha d’incloure un candidat que reuneixi
les condicions per a ser Director de Departament i s’ha d’aprovar per la meitat més un dels
membres del Consell de Departament. En qualsevol cas, preferentment s’hauran de respectar el
períodes d’alternança de càrrecs de l’equip directiu establerts entre ambdues Seccions
Departamentals.
Article 16. Secretari de Departament.
Per tal de fer prevaler la representació d’ambdues Seccions Departamentals en l’equip directiu,
el Secretari de Departament és designat pel Director de Departament entre el personal acadèmic
a temps complert, adscrit al departament, a proposta de la Secció a la que no pertanyi el Director
de Departament.
El Secretari col·labora en la coordinació del departament i és fedatari dels seus acords adoptats
pel Consell de Departament i per la Comissió Permanent, estén acta de les sessions d’ambdós
òrgans i exerceix tota la resta de funcions que li reconeix l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
El Secretari informarà a la major brevetat al Director i als Coordinadors de les Seccions
Departamentals de les comunicacions externes que rebi el Departament.
El Secretari farà constar el seu vist-i-plau en tota aquella documentació referent a la Secció de
la que forma part i que requereix la signatura del Director com a últim responsable.
Article 17. Coordinador de cada Secció Departamental

El Coordinador de la Secció Departamental és designat pel membre de l’equip directiu de la
mateixa Secció, a proposta del Consell de Secció, entre el personal acadèmic a temps complert
adscrit a la pròpia Secció departamental.
El Coordinador de la Secció Departamental juntament amb el membre de l’equip directiu de la
mateixa Secció són els encarregats de dur la gestió i la coordinació de les funcions establertes
en l’Article 8, apartat 2 d’aquest Reglament.
Article 18. Moció de censura al Coordinador de Secció Departamental
Una cinquena part dels membres de la Secció Departamental poden presentar una moció de
censura al Coordinador de la seva Secció. La moció de censura ha d’incloure un candidat i s’ha
d’aprovar per la meitat més un dels membres de la Secció Departamental.
Article 19. Modificació del Reglament
1. Poden prendre la iniciativa de reformar el present Reglament:
a) El Consell de Departament.
b) Una Secció Departamental, sempre que així ho aprovi per majoria absoluta dels seus membres.
c) Una cinquena 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.
4. La modificació ha de ser aprovada per dues terceres parts dels membres del Consell de Departament.
Disposició Final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

ANNEX
i.

Personal acadèmic doctor està format: pel professorat que pot ser funcionari o contractat, i pels col·lectius d'investigadors i d'ajudants doctors. El professorat funcionari està
compost per: i) catedràtics i catedràtiques d'universitat, ii) titulars d'universitat, iii) catedràtics i catedràtiques d'escola universitària, i iv) titulars d'escola universitària. El professorat contractat en règim laboral amb caràcter permanent està compost per: i) catedràtics i catedràtiques, ii) professorat agregat, i iii) professorat col·laborador permanent.
El professorat contractat en règim laboral amb caràcter temporal està compost per i)
professorat lector, ii) professorat col·laborador, iii) professorat associat, iv) professorat
visitant, i v) professorat emèrit. Els investigadors i les investigadores són especialistes
en les distintes branques del coneixement que tenen primordialment responsabilitats de
recerca i, addicionalment, de docència.
D'aquestes modalitats, tot el personal acadèmic doctor és membre de l'apartat a)

ii.

Segons els Estatuts de la UB, Altre Professorat és aquell personal acadèmic no recollit
en l'apartat a)

iii.

Són Investigadors en formació els estudiants de Doctorat dels Programes de Doctorat de
l'Escola de Doctorat en els que participa el Departament. La representació del personal
investigador en formació en els òrgans de govern de la Universitat serà a través
de la que correspon a l'alumnat de doctorat. La Universitat organitza, d'acord amb els
seus recursos, un sistema de beques predoctorals per cursar els estudis de doctorat.
Les persones adjudicatàries de les beques esmentades es consideren personal
investigador en formació.

