Reglament dels Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona (SCT)

TITOL I. NATURALESA, OBJECTIUS I FINALITATS.

La Junta de Govern de la UB va crear l'any 1987 els Serveis Científico-Tècnics (SCT). L'any 1989 es
va aprovar el seu reglament i la seva estructura organitzativa. El nou òrgan creat va aplegar un
conjunt de serveis d'actuació més específica del que havia existit fins aleshores. Amb aquesta
actuació es pretenia millorar la infrastructura necessària per al desenvolupament dels programes
de recerca, i també incrementar i millorar les prestacions i la rendibilitat de les inversions fetes en
l'adquisició de grans equips, mitjançant la racionalització del seu règim d'explotació. Degut a
l'expansió i desenvolupament sofert pels SCT durant aquest últims 10 anys s'ha d'adequar
l'estructura organitzativa dels mateixos a aquesta nova realitat, malgrat que les seves finalitats
continuen sent les mateixes. Per tal d'assolir aquests objectius, la Universitat vetllarà perquè els SCT
gaudeixin d'un instrumental adient i d'un personal qualificat, essent el seu funcionament regulat
per aquest Reglament i per tots aquells preceptes que emanin de la Junta de Govern de la
Universitat de Barcelona.
Article 1
Les finalitats dels SCT són:
1. Donar suport a la investigació dels diferents Departaments, Grups, Centres i Instituts de
Recerca de la Universitat de Barcelona, així com també als Hospitals universitaris i a
qualssevol altres centres públics o privats, en el marc dels convenis, concerts o acords que
estableixi la Universitat.
2. Incorporar-se dintre les xarxes de centres de suport de la recerca de l’Estat Espanyol i
estructurar el centre dintre de les xarxes europees.
3. Desenvolupar la investigació metodològica pròpia en les tècniques experimentals
necessàries per a millorar i ampliar les prestacions, d'acord amb les directrius de la política
científica de la Universitat de Barcelona.
4. Assessorar a la comunitat universitària en tot el que faci referència al seu àmbit
5. Actuar com element d’intermediació en les relacions universitat empresa en el camp del
desenvolupament i transferència de tecnologia, afavorint els serveis de suport .

TÍTOL II. ESTRUCTURA I GESTIÓ
Article 2
1. Els SCT estan estructurats en Àrees, aquestes en Seccions i les Seccions en Unitats.
2. Les unitats són les cèl·lules bàsiques de funcionament dels SCT i es corresponen en general
a un tècnica instrumental concreta o a un conjunt de tècniques afins. Les unitats poden tenir
cada una d´elles un o més Assessors Científics, per ajudar al desenvolupament científic de
les mateixes. Aquests Assessors Científics seran nomenats pel vicerectorat per un període
de dos anys. Les unitats es podran agrupar en seccions i aquestes al seu torn en àrees. Les
seccions, per tant, estan formades per un conjunt d’unitats amb tècniques afins. Les àrees
agrupen un conjunt de seccions relacionades a un mateix camp de la ciència.
3. Les àrees es podran crear o modificar per resolució del Consell, amb l’informe previ
favorable de la Comissió Científica. Cada una de les àrees tindrà un Coordinador vicerectorat
d'entre els membres de la Comissió Científica. Les seccions es podran crear o modificar per
la Comissió Científica a proposta de la direcció. La creació, modificació i abolició de les
unitats és competència de la direcció dels SCT.

Article 3
L’ estructura orgànica dels SCT és la següent:
a) El Consell
b) La Comissió Científica
c) El/la director/a dels SCT
d) Els Directors adjunts

Article 4
1. El Consell és l’òrgan màxim de govern dels SCT.
2. El Consell estarà constituït per:
a) El/la Vicerector/a responsable dels SCT, que el presidirà.
b) El/la Vicerector/a responsable de la part econòmica de la UB.
c) El/la gerent de la UB.
d) Un membre del Consell Social.
e) Un representant de la direcció de cadascuna de les Fundacions implicades en els SCT.
f) Dos membres en representació de la Comissió Científica.
g) Els Coordinadors científics de les Àrees.
h) El/la director/a dels SCT, que actuarà com a secretari/ària.
i) Els Directors adjunts dels SCT.
j) Un representant dels membres del personal dels SCT.

Article 5
Són competències del Consell:
a) Vetllar per la promoció externa dels SCT, aconseguir el recursos necessaris i prendre les mesures
necessàries per a la realització de les finalitats dels mateixos.
b) Estudiar, informar i elevar la proposta de la Comissió Científica per la seva aprovació, si s´escau,
sobre el programa d’actuació i proposar el pressupost de l’exercici corrent dels SCT per a la seva
aprovació a la Junta de Govern de la UB.
c) Supervisar el compte de resultats, la memòria de les activitats realitzades, presentada per la
direcció i la liquidació dels pressupostos d’ingressos i despeses.
d) Estudiar, informar i elevar les tarifes de les prestacions de serveis aplicables tant a les empreses
públiques com a les privades, per a la seva aprovació per la Junta de Govern.
e) Estudiar, informar i elevar les propostes de modificació de la plantilla dels SCT, i l’adequació de
les retribucions del personal per la seva aprovació a la Junta de
f) Dissenyar i potenciar els acords i convenis amb altres institucions, de valor per als SCT.
g) Qualsevol altra que sigui necessària per l’assoliment de les finalitats dels SCT.

Article 6
1. La Comissió Científica és l’òrgan de control científic dels SCT.
2. La Comissió Científica estarà formada per:
a) El/la Vicerector/a responsable dels SCT, que la presidirà.
b) Dos membres nomenats pel Rector/a, d’entre els membres de la Comissió de Política
Científica, per un període de 4 anys.
c) Un Assessor Científic per cada secció, nomenat pel Vicerectorat responsable dels SCT, per
un període de 2 anys.
d) Un dels coordinadors tècnics d’Àrea, nomenat per la Direcció del SCT, per 2 anys
e) El/la director/a dels SCT, que actuarà com a secretari/ària. f) Els Directors adjunts dels
SCT.
3. Són competències de la Comissió Científica :
a) Definir l’àmbit científic d’actuació dels SCT.
b) Vetllar pel desenvolupament científic dels SCT.
c) Proposar i elevar al Consell el programa de actuació i el pressupost de SCT.
d) Informar sobre la memòria de les activitats realitzades.
e) Informar sobre les tarifes de les prestacions de serveis aplicables tant a les empreses
publiques com a les privades.
f) Informar sobre les propostes de modificació de plantilla dels SCT. g) Marcar les prioritats
en les adquisicions dels equips destinats als SCT. h) Regular la prestació de serveis.

Article 7
Són competències del/de la director/a dels SCT:
a) La direcció tècnica general dels SCT d'acord amb la política científica que defineixi la Universitat
a través de la Comissió Científica.
b) La direcció del personal adscrit als SCT
c) Formar part del Consell i de la Comissió Científica, convocant, coordinant i formalitzant les actes
d´aquesta, d’acord amb el president.
d) Fixar i modificar l'organització interna entre les seccions i les unitats dels SCT.
e) Crear comissions específiques per informar sobre conceptes especials o especialitzats
f) L'execució del pressupost i dels plans de desenvolupament adscrits als SCT.
g) Examinar les sol·licituds que presentin dificultats en els criteris d'utilització dels diferents serveis
i emetre'n informes.
h) Proposar el nomenament, si les necessitats del Servei ho aconsellen, de Directors adjunts en els
quals podrà fer una delegació específica de les seves competències.
i) Vetllar pel compliment d'aquest Reglament i de la normativa de règim intern.
j) Representar els SCT davant les autoritats i organismes universitaris. Proposar acords, convenis o
plans concertats amb les autoritzacions pertinents del Rectorat.

Article 8
1. Existirà una comissió per cadascuna de les àrees dels SCT. Aquestes comissions es
2. Estaran formades per:
a) El/la director/a dels SCT, que la presidirà.
b) Els Directors Adjunts.
c) El/la Coordinador/a Científic/a d’Àrea.
d) Els Assessors Científics de les seccions vinculades a l’Àrea.e) El/la Coordinador/a Tècnic/a
d’Àrea.
f) Els Caps de les Seccions.
3. Són competències de les Comissions d'Àrea:
a) Elaborar la part corresponent de la memòria d'activitats i econòmica dels SCT.
b) Avaluar l'activitat científico-tècnica de l'àrea.
c) Estudiar i elevar a la Comissió Científica les millores i les ampliacions aconsellables en el
funcionament.
d) Vetllar per la promoció i formació del personal dels SCT adscrits a l'àrea.

4. Les Comissions d'Àrea es reuniran com a mínim una vegada a l'any de forma ordinària i de
forma extraordinària quan ho sol·liciti la meitat dels seus membres.

Article 9
1. Cadascuna de les seccions adscrites als SCT tindrà una Comissió de seguiment amb
a) El/la director/a dels SCT o la persona en qui delegui (que la presidirà).
b) L'Assessor/a o Assessors Científics de la Secció corresponent.
c) El/la Cap de la Secció.
d) Els Caps de les Unitats.
e) Fins a un màxim de 10 usuaris nomenats anualment per la Comissió Científica, de manera
que es garanteixi la màxima representativitat de les Divisions, entre els quals s’hauran
d’incloure els 3 usuaris que més hagin utilitzat les facilitats de la Secció/Unitat.
f) Assessors externs, si s’escau, amb funcions consultives.
2. Cadascuna de les unitats dels SCT podran convocar els usuaris de la unitat a petició del/de
la
3. Són competències de les Comissions de seguiment amb participació dels usuaris:
a) Optimitzar les prestacions dels SCT.
b) Impulsar la millora i renovació de l´instrumentació de la Unitat.
c) Donar curs als suggeriments.
d) Informar i proposar adequacions a la normativa de règim intern dels SCT.
e) Estudiar i elevar a la Direcció dels SCT les millores aconsellables en el funcionament dels
SCT.
4. La Comissió de seguiment amb participació dels usuaris de Secció/Unitat es reunirà de
forma ordinària una vegada a l'any com a mínim o de forma extraordinària quan la meitat
dels

Article 10
La totalitat del pressupost dels SCT estarà integrat en els pressupostos generals de la UB.

Article 11

D'acord amb el que disposa l'article 206 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, els SCT podran
disposar de fons provinents de les prestacions extrauniversitàries regulades amb contractes
degudament formalitzats amb les autoritats corresponents de la Universitat.

Article 12
Els SCT podran beneficiar-se a fi d´assolir els seus objectius i millorar la seva infraesctructura humana
i instrumental de totes aquelles accions de donació, mecenatge i patrocini que es portin a terme en
el marc de convenis, acords, etc., amb la Universitat de Barcelona

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per la Junta de Govern
de la Universitat de Barcelona.
Segona.- Qualsevol modificació d'aquest Reglament haurà de ser aprovada per la Junta de Govern.

