Data d’aprovació Consell de Govern

04/05/2018

Reglament del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona

Article 1. Disposicions generals
1. El Departament de Geografia, integrat per les seccions departamentals d’Anàlisi Geogràfica
Regional, Geografia Física, i, Geografia Humana, com a unitat docent i de recerca i d’acord amb
la programació docent de la Universitat, és l’òrgan responsable 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 Geografia agrupa els membres del personal docent i del personal
investigador les especialitats dels quals es corresponguin amb les seves àrees de coneixement.
3. El Departament de Geografia està adscrit a la Facultat de Geografia i Història.

Article 2. Membres del Departament
Són membres del Departament:

a)
b)
c)
d)
e)

el professorat funcionari i contractat,
el personal investigador,
el col·lectiu d’ajudants i d’investigadors i investigadores en formació,
l’alumnat de doctorat, d’acord amb la normativa vigent, i
el personal d’administració i serveis.

Article 3. Competències del Departament
Són competències del Departament, segons el que estableix l’article 28 de l’Estatut de la
Universitat de Barcelona:

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 ensec)
d)
e)

f)
g)
h)

nyaments, realitzada pels consells d’estudis i comissions de màsters, en els quals
participa el Departament, en l’actualitat o en el futur,
organitzar i impartir ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, com també cursos d’especialització, de reciclatge i d’extensió universitària,
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,
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,
fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,
administrar els fons que li siguin atribuïts,
vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l’àmbit

i)

d’actuació del Departament de manera coordinada amb la persona responsable del
centre, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és
pròpia, i
totes les altres competències que li atribueixin la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus reglaments.

Article 4. Organització del Departament

1. El Departament de Geografia té un Consell de Departament, un director o directora i
un secretari o secretària.

2. El Departament de Geografia té una Comissió Permanent.
3. El Departament de Geografia s’estructura als efectes del funcionament intern en tres
4.
5.

seccions acadèmiques que corresponen nominalment a les tres àrees de coneixement
que l’integren.
Cada secció acadèmica té un coordinador o coordinadora.
El director o directora i el secretari o secretària han de pertànyer a seccions acadèmiques diferents.

Article 5. Membres del Consell de Departament

1. Són membres del Consell de Departament:
a) el personal acadèmic doctor,
b) una representació del col·lectiu de personal acadèmic permanent no doctor
(fins al 80 %),

c) una representació de l’altre professorat (fins al 80 %),
d) una representació del col·lectiu d’ajudants i d’investigadors i investigadores
en formació (fins al 80 %),

e) una representació de sis membres de l’alumnat de tots els nivells docents
f)

(quatre alumnes de grau i dos de màster) de qualsevol dels ensenyaments on
el Departament tingui docència, i
una representació del personal d’administració i serveis del Departament (fins
al 80 %).

2. Els membres del Consell de Departament designats segons els apartats c), d), e) i f)
no poden superar el nombre dels que integren el grup del personal acadèmic doctor.

3. L’assistència a les reunions del Consell és oberta a la resta de membres del Departament, amb veu i sense vot.

Article 6. Funcions del Consell de Departament
Són funcions del Consell de Departament:

a) elaborar el Reglament del Departament, que ha d’incloure les normes de funcionament
b)
c)
d)

del Consell, i que ha de ser aprovat pel Consell de Govern amb un informe previ de la
Junta de la Facultat,
elegir el director o directora del Departament,
crear comissions internes per a afers específics i escollir els seus representants en
altres comissions,
aprovar l’assignació de l’encàrrec docent emanat dels consells d’estudis i, si escau,

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

de la comissió de coordinació de màsters universitaris, i encarregar-se de la seva organització i coordinació,
nomenar, cada curs acadèmic, els coordinadors o coordinadores de les
assignatures i aprovar els plans docents,
proposar i organitzar programes de doctorat,
planificar les despeses del Departament i fer-ne el seguiment,
sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic,
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,
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 estiguin adscrits,
conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres,
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,
sol·licitar la creació d’instituts universitaris de recerca, i
totes les altres funcions que la normativa vigent, l’Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin.

Article 7. Funcionament del Consell de Departament

1. El Consell de Departament és convocat pel secretari o secretària per ordre del director
2.
3.
4.
5.

o directora, que n’estableix la convocatòria per decisió pròpia o a petició d’una tercera
part dels seus membres, amb un mínim de tres dies hàbils d’anticipació.
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.
L’adopció d’acords requereix votació, i aquesta serà secreta quan algun membre del
Consell ho demani.
Els acords es prenen per majoria simple dels vots vàlidament emesos. En cas d’empat, el vot del director o directora és diriment.
Les notificacions i els drets i deures dels membres del Consell de Departament s’han
d’adequar al règim de garanties previst a l’Estatut de la Universitat de Barcelona i als
seus reglaments.

Article 8. Director o directora del Departament

1. El director o directora del Departament n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i el representa.

2. Són funcions del director o directora del Departament:
a) establir l’ordre del dia del Consell de Departament i ordenar al secretari o
secretària la seva convocatòria,

b) presidir les reunions del Consell de Departament,
c) dirigir i coordinar l’activitat del Departament, d’acord amb les directrius
aprovades pel Consell de Departament,

d) representar el Departament davant qualsevol altra instància, universitària o no,
e) administrar les partides pressupostàries assignades al Departament, d’acord
amb les directrius aprovades pel Consell de Departament,

f) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al Departament, i
g) totes les altres funcions que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de

Barcelona i els seus reglaments li atribueixin.

Article 9. Secretari o secretària del Departament

1. El secretari o secretària del Departament és designat pel director o directora entre el
personal acadèmic d’una secció acadèmica diferent a la del director o directora.

2. El secretari o secretària col·labora en la coordinació del Departament i és fedatari dels
seus acords.

3. En cas d’absència justificada, la substitució del director o directora del Departament
com a president del Consell de Departament correspondrà al secretari o secretària.

Article 10. Comissió Permanent

1. El Consell de Departament constituirà una Comissió Permanent.
2. La Comissió Permanent està formada pel director o directora del Departament, el se-

3.

cretari o secretària del Departament, els coordinadors o coordinadores de les tres seccions acadèmiques i, a més, un membre de la secció que correspongui per tal d’assegurar una representació numèrica equivalent en la Comissió Permanent de cadascuna
de les tres seccions acadèmiques.
Són funcions de la Comissió Permanent:

a) estudiar i resoldre assumptes de tràmit i de funcionament i qüestions d’urgència
justificada,

b) considerar inicialment els assumptes que corresponguin al Consell de Departament, com també la tramesa al referit Consell per a la seva aprovació, si escau,

c) assessorar el director o directora en les seves atribucions, i
d) aquelles altres funcions que li atorgui el Consell de Departament.
4. La Comissió Permanent es reuneix sempre que sigui necessari. Cal convocar les reunions amb una antelació mínima de dos dies.

5. La Comissió Permanent queda constituïda quan assisteixen a la reunió la meitat dels
seus membres, entre els quals hi ha d’haver el director o directora del Departament.

6. La Comissió Permanent és executiva i els seus acords seran presos per majoria simple. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària de la
Comissió Permanent i és fedatari dels acords presos, els quals farà públics. El Consell
de Departament, en la sessió ordinària més immediata, ratificarà o sotmetrà a aprovació els acords presos per la Comissió Permanent, llevat d’aquells delegats pel Consell.

Article 11. Seccions acadèmiques

1. El Departament de Geografia s’organitza a efectes de funcionament intern en tres

2.
3.

seccions acadèmiques: la Secció acadèmica d’Anàlisi Geogràfica Regional, la Secció
acadèmica de Geografia Física i la Secció acadèmica de Geografia Humana. Els consells de les seccions acadèmiques estan integrats pels membres del Consell de Departament.
Les seccions acadèmiques són unitats descentralitzades del Departament i queden
vinculades, a efectes docents, a la seva normativa.
Les seccions acadèmiques es dotaran d’un reglament de funcionament intern que
haurà de ser respectuós amb el marc normatiu de la Universitat i els reglaments de

4.

5.

6.

7.

la Facultat i del Departament. Aquest reglament de funcionament intern s’ha d’aprovar
per majoria absoluta dels membres de la secció acadèmica en qüestió, i l’ha de ratificar
el Consell de Departament.
S’atribueix a les seccions acadèmiques proposar sobre l’exercici de les funcions previstes a les lletres d), e), f), i), k) i l) de l’article 6 d’aquest Reglament. En el cas que
l’exercici d’aquestes funcions exigeixi acords orgànics de Departament, les propostes
de les seccions acadèmiques s’hauran d’aprovar en una sessió del Consell de Departament.
Els consells de les seccions acadèmiques s’han de constituir, en primera convocatòria,
amb la meitat dels membres, i, si fos necessària, en segona convocatòria que requerirà la presència d’una tercera part dels seus membres. Per prendre els acords sobre
matèries que afectin les funcions esmentades al punt anterior caldrà majoria absoluta
dels membres presents.
Cada secció acadèmica elegirà un coordinador o coordinadora per un període de quatre anys, renovables per un sol cop, entre el seu professorat permanent, que convocarà les reunions per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres,
amb un mínim de dos dies hàbils d'anticipació. Cada secció acadèmica establirà reglamentàriament els mecanismes per escollir-ne el secretari o secretària.
El coordinador o coordinadora de secció acadèmica té el deure d’informar els membres de la seva secció, com més aviat millor, de les comunicacions externes que rebi
el Departament.

Article 12. Modificació del Reglament

1. Poden prendre la iniciativa de reformar el present reglament:
a) el Consell de Departament,
b) la Comissió Permanent,
c) una secció acadèmica, sempre que ho aprovin per majoria absoluta els seus
membres, i

d) una tercera part dels membres del Departament.
2. La proposta de reforma ha de contenir el text articulat, acompanyat d’una memòria
explicativa.

3. La modificació ha de ser aprovada per la meitat més un dels membres del Consell de
Departament.

Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

Disposició addicional
L’articulat referent a les seccions acadèmiques (article provisional 11 d’aquest reglament)
entrarà en vigor després que la creació de les tres seccions acadèmiques sigui aprovada
pel Consell de Govern.

