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Reglament del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de
Barcelona
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.
1. El Departament de Ciències Clíniques és l’òrgan encarregat de coordinar la docència de l’àrea
o àrees de coneixement de Medicina, Cirurgia, Dermatologia, Infermeria, Medicina Legal i
Forense, Medicina Preventiva i Salut Pública, Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia,
Otorinolaringologia, Psicobiologia, Psiquiatria, Radiologia i Medicina Física, Toxicologia,
Traumatologia i Ortopèdia i Urologia en els ensenyaments de Medicina, Odontologia, Podologia,
Ciències Biomèdiques i Infermeria i tots aquells que en el futur li puguin ser assignats, d’acord
amb la programació docent de la Universitat; de donar suport a les activitats i iniciatives docents
i de recerca del professorat, i de les altres funcions que determinin l’Estatut de la Universitat de
Barcelona o les normes que el desenvolupin.
2. El Departament de Ciències Clíniques agrupa els membres del personal docent i del personal
investigador, les especialitats dels quals es corresponen amb les seves àrees de coneixement,
format per les següents unitats de docència i recerca dels diversos ensenyaments.
- Ensenyament de Medicina:
1. Bioestadística bàsica, Epidemiologia i Introducció a la Recerca
2. Dermatologia
3. Fonaments de Cirurgia, Anestesiologia i Reanimació
4. Introducció a la Salut, Antropologia, Demografia. Història de la Medicina
5. Malalties de l'aparell cardiocirculatori
6. Malalties de l'aparell digestiu
7. Malalties de l’aparell respiratori
8. Malalties del sistema endocrí i nutrició
9. Malalties del sistema nerviós
10. Malalties del sistema renal i genital masculí
11. Malalties de la sang
12. Malalties infeccioses
13. Medicina Familiar i Comunitària
14. Medicina Legal i Laboral. Toxicologia
15. Medicina Preventiva, Salut Pública i Estadística Aplicada
16. Obstetrícia i Ginecologia
17. Oftalmologia
18. Oncologia Mèdica i Radioteràpica
19. Ortopèdia i Reumatologia
20. Otorinolaringologia
21. Psicologia Mèdica
22. Psiquiatria
23. Radiologia i Medicina Física
24. Semiologia General i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica.
- Ensenyament d’Odontologia:

25.
26.
27.
28.

Anestèsia i Reanimació
Epidemiologia, Salut Pública i Bioestadística
Patologia General i Malalties d’Aparells i Sistemes
Principis de Cirurgia i Anatomia Patològica

- Ensenyament de Ciències Biomèdiques:
29. Biologia
30. Estadística
31. Ètica, Medicina Preventiva i Salut Pública
32. Matemàtiques: Aplicacions a la Biomedicina
33. Psicologia
- Ensenyament de Podologia.
3. La realització de les tasques docents encomanades al Departament són garantides pel
Departament en el seu conjunt.
Article 2.
Són membres del Departament:
a) el professorat funcionari i contractat,
b) el personal investigador,
c) el col·lectiu d’ajudants i d’investigadors i investigadores en formació,
d) l’alumnat matriculat de doctorat, d’acord amb la normativa vigent, i
e) el personal d’administració i serveis.

CAPÍTOL 2. COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT.
Article 3.
Són competències del Departament:
a) Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat
de Barcelona,
b) organitzar i impartir la docència assignada en el marc de la programació dels ensenyaments
realitzada pels consells d’estudis i comissions coordinadores de màsters en centres propis i
adscrits.
c) Impartir ensenyaments de doctorat i organitzar i impartir cursos de postgrau, com també cursos
d’especialització, de reciclatge i d’extensió universitària,
d) coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que fa a la distribució d’espais, a la
incorporació de personal investigador i a l’adquisició i el manteniment de les infraestructures de
recerca d’ús comú,
e) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb persones físiques o entitats
públiques o privades, encarregats als seus membres o als seus grups de recerca, en el marc de
la legislació vigent i d’acord amb la normativa que estableixi el Consell de Govern,
f) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,
g) administrar els fons que li siguin atribuïts,
h) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient, així com del protocol
de la UB contra les situacions d'assetjament sexual, en l’àmbit d’actuació del departament de
manera coordinada amb el o la responsable del centre, per tal de garantir unes condicions
segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia, i

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

CAPÍTOL 3. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT.
Article 4.
El Departament té un Consell de Departament, un Director o Directora, un Secretari o Secretària
i una Comissió Permanent.

Secció 1a. El Consell de Departament.
Article 5.
Són membres del Consell de Departament:
a) El personal acadèmic doctor,
b) una representació de l’altre professorat: 30 membres de l’actual Departament de Ciències
Clíniques i 15 de la Secció departamental de Podologia.
c) quatre membres del col·lectiu d’investigadors en formació i investigadors contractats, un dels
quals ho serà en representació dels estudiants de doctorat,
d) dos representants de l’alumnat del Grau de Medicina i un representant de cadascun dels
diversos ensenyaments per centre docent en què participi el Departament: un representant de
l’alumnat de Podologia, un del d’Odontologia i un del de Ciències Biomèdiques.
e) dos representants del personal d’administració i serveis: un del Departament de Ciències
Clíniques i un de la Secció departamental de Podologia.
La suma de membres dels apartats b, c, d i e mai podrà ser superior al nombre de membres de
l’apartat a.
Article 6.
El director o directora del Departament, amb el vistiplau del Consell de Departament, podrà
convidar amb veu però sense vot, un nombre superior dels representants inclosos als apartats b
i c.
Article 7.
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.
b) elegir el director o la directora de Departament,
c) elaborar el pla anual d’activitats docents,
d) elaborar i donar el vistiplau als plans docents de les assignatures,
e) proposar i organitzar programes de doctorat,
f) planificar les despeses del Departament i fer-ne el seguiment,
g) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic,
h) proposar els membres de les comissions d’accés i contractació de personal acadèmic d’acord
amb el que estableix l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

i) proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del personal d’administració i serveis
que el departament té adscrit, i participar en els procediments de provisió de llocs de treball de
personal d’administració i serveis que hi siguin adscrits,
j) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres,
k) elaborar cada quatre anys la memòria i un programa d’activitats del departament, que s’han
d’actualitzar anualment i trametre al Consell de Govern, i
l) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus
reglaments li atribueixin.
Article 8.
1. El Consell de Departament és presidit pel director o la directora del Departament i està integrat
per tots els membres del Consell.
2. El Consell de Departament serà convocat pel director o la directora. Es reunirà amb caràcter
ordinari un mínim de 2 cops a l’any, i amb caràcter extraordinari, sempre que el convoqui el
director o la directora per decisió pròpia o a petició d’una quarta part dels membres del Consell
de Departament amb dret de vot. Caldrà demanar-ho amb un mínim de 15 dies hàbils
d’anticipació.
3. Els membres del Consell de Departament tenen el deure d’assistir a les sessions convocades,
sempre que no hi hagi una causa justificada que ho impedeixi.
4. L’assistència és personal, sense que hi càpiguen la representació ni la delegació de vot.
5. Els acords del plenari es prendran, llevat dels casos d’exigència de majoria absoluta dels
membres del Consell, per majoria simple dels vots vàlidament emesos. En cas d’empat, el vot
del director o la directora és diriment.
6. Les votacions en el sí del Consell seran normalment públiques, excepte quan:
a) ho sol·liciti el director o la directora del Departament;
b) ho sol·liciti un membre del Consell i compti amb el suport d’almenys el 20% dels membres
assistents a la reunió amb dret de vot.
c) s’hagin de prendre decisions que afectin a drets fonamentals de persones concretes del
Departament.
7. Els drets i deures dels membres del consell de departament, així com qualsevol procediment
de notificació, s’han d’adequar al règim de garanties previstes a l’Estatut de la Universitat de
Barcelona i als seus reglaments.

Secció 2a. La Comissió Permanent.
Article 9.
La Comissió Permanent és l’òrgan de gestió ordinària del departament i exerceix les
competències que li delegui el plenari del Consell de Departament. No són delegables les
competències regulades als apartats a, b, d, f i h de l’article 7.
Article 10.
Són membres de la Comissió Permanent:

a) el director o directora del Departament,
b) el secretari o secretària del Departament,
c) una representació del professorat del Departament, la composició de la qual serà proposada
pel director o la directora del Departament i aprovada pel Consell de Departament: els presidents
de les Comissions de Professorat, Docència, Recerca, Doctorat i Postgrau, Innovació Docent i el
coordinador o coordinadora de la Secció departamental de Podologia.
d) El director o directora del Departament podrà convidar amb veu, però sense vot, a la persona
o persones que consideri que puguin assessorar en determinats aspectes del funcionament del
Departament.
Secció 3a. El director o la directora, i el secretari o la secretària del Departament.
Article 11.
1. El director o la directora de Departament n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària
i el representa. És elegit pel Consell de Departament.
2. El director o la directora de Departament és elegit pel Consell de Departament d’entre el
professorat doctor permanent adscrit al Departament.
Article 12.
Són funcions del director o la directora de Departament:
a) presidir les reunions del consell de Departament,
b) dirigir i coordinar l’activitat del Departament,
c) presidir les diverses comissions del Departament o, si s’escau, delegar-ne la presidència.
c) representar el Departament davant de qualsevol altra instància, universitària o no,
d) administrar les partides pressupostàries assignades al Departament,
e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al Departament,
f) proposar els coordinadors o les coordinadores de les assignatures,
g) coordinar l’activitat de les seccions departamentals, i
h) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus
reglaments li atribueixin.

Article 13.
1. El secretari o la secretària és designat pel director o la directora del Departament entre el
personal acadèmic del Consell. El secretari o secretària col·labora en la coordinació del
Departament i és fedatari o fedatària dels seus acords.
2. El secretari o secretària cessa quan acaba el mandat del director o la directora que el va
designar, sens perjudici de la seva continuïtat en funcions fins que hi hagi un nou nomenament.

Secció 4a. De les seccions departamentals.
Article 14.
1. El Consell de Departament podrà proposar la creació de Seccions departamentals, subjecte
a allò que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona i d’acord amb la Normativa bàsica de
departaments, d'adscripció a facultats i escoles universitàries dels departaments vinculats a més
d'un centre i de seccions departamentals, i els criteris generals fixats pel Consell de Govern de
la Universitat de Barcelona i la normativa vigent.
1. Aquesta decisió ha de ser presa per majoria absoluta del Consell de Departament.
Article 15.
1. Es crea la Secció departamental de Podologia
2. Es nomenarà un Coordinador o Coordinadora, que serà elegit d’entre el professorat permanent
de la secció, mitjançant elecció per tots els membres d’aquesta.
3. El procediment d’elecció s’ajustarà a les disposicions contingudes al Reglament d’eleccions
del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona.
4. El coordinador o coordinadora podrà elegir, entre els personal acadèmic de la secció, fins un
màxim de quatre membres que formaran la Comissió Permanent d’aquesta, amb funcions de
suport i assessorament.
Article 16.
1. Les seccions departamentals tindran autonomia financera, docent i de personal.
2. Són funcions de les seccions departamentals:
a) l’elaboració dels plans docents de les assignatures,
b) proposar els coordinadors o les coordinadores de les assignatures,
c) l’assignació, organització i coordinació dels encàrrecs docents,
d) planificar, en coordinació amb el Director, les despeses de la secció departamental i fer-ne el
seguiment,
e) proposar al Consell de Departament les modificacions de la relació de llocs de treball de
personal acadèmic de la secció,
f) proposar al Consell de Departament els membres de les comissions d’accés i contractació de
personal acadèmic,
g) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres,
h) totes les altres que el Consell o el Director els puguin delegar.

Secció 5a. De les comissions.
Article 17.
1. El Consell de Departament pot crear les comissions per matèries específiques que consideri
convenients i delegar-los competències. Els membres de les comissions són nomenats pel
consell de departament a proposta del director o directora. El nombre de membres de les
comissions serà d’un mínim de quatre i un màxim de vuit.
2. Es crea la comissió de Professorat amb les següents funcions:
a) informar sobre els plans docents de les assignatures, planificar la docència del professorat i
fer propostes de membres per a les comissions d’accés,
b) planificar les necessitats de professorat
d) i totes les altres que el consell de departament li delegui.
La comissió informarà al consell de departament dels seus treballs i acords.
3. Es crea la comissió de Docència amb les següents funcions:
a) fer propostes i plans per a la millora docent i la formació del professorat.
b) elaborar informes sobre l’activitat docent del professorat del departament,
c) i totes les altres que el consell de departament li delegui.
La comissió informarà al consell de departament dels seus treballs i acords.
4. Es crea la comissió de Recerca amb les següents funcions:
a) fer el seguiment de la recerca del departament i elaborar informes que permetin conèixer les
línies de recerca, els grups, els projectes subvencionats i les publicacions,
b) mantenir una relació estreta amb la fundació de l’IDIBELL, informant al consell de
departament,
c) i totes les altres que el consell de departament li delegui.
La comissió informarà al consell de departament dels seus treballs i acords.
5.Es crea la comissió de Doctorat i postgrau amb les següents funcions:
a) informar al consell de departament de l’activitat i novetats que es produeixin en el programes
de Doctorat,
b) i totes les altres que el consell de departament li delegui.
La comissió informarà al consell de departament dels seus treballs i acords.
6. Es crea la comissió d’Innovació Docent amb les següents funcions:
a) establir els programes i prioritats d’innovació docent dins del departament,
b) organitzar i vetllar pel bon funcionament del laboratori d’habilitats situat a l’Hospital Universitari
de Bellvitge,
c) i totes les altres que el consell de departament li delegui.
La comissió informarà al consell de departament dels seus treballs i acords.

CAPÍTOL 4. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT.
Article 18.

1.Poden prendre la iniciativa de reformar el present Reglament:
a) El director o la directora del Departament,
b) un 30% dels membres del Consell de Departament amb dret de vot.
2. La proposta de reforma ha de contenir el text articulat i una memòria explicativa.
2. La reforma del Reglament només es pot produir transcorregut un any a partir de la seva entrada en vigor, llevat que es produeixi una transformació de l’estructura organitzativa del Departament, referida a l’article 14.1.
3. Aquesta decisió ha de ser presa per majoria absoluta dels membres del Consell de Departament amb dret de vot.

Disposició Final.
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per Consell de Govern.

Aprovat en la sessió del Consell de Departament de Ciències Clíniques el 17 de març de
2016

