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La Junta de Facultat de la FIB delega les següents 
competències a la Comissió Permanent: 

 
 
b) Aprovar el reglament de funcionament de la Delegació d’Estudiants del 
centre docent.  
g) Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió 
administrativa dels ensenyaments que el centre docent té encomanats.  
h) Aprovar la pròpia normativa acadèmica i d'avaluació, en el marc del 
que preveu la normativa de la Universitat.  
i) Aprovar l’encàrrec docent dels departaments o les unitats amb 
capacitat docent, així com establir les necessitats i característiques del 
personal docent i investigador per impartir-los.  
j) Aprovar els programes i el professorat responsable de les assignatures 
i el professorat que les ha d’impartir.  
k) Aprovar els criteris per coordinar l'activitat docent del professorat, a fi 
que s'ajusti a les característiques de la titulació corresponent.  
l) Aprovar els criteris per avaluar l'activitat docent dels departaments en 
els plans d'estudis del centre.  
m) Vetllar per la qualitat dels ensenyaments i promoure la millora docent.  
n) Aprovar els criteris i la normativa propis per avaluar acadèmicament el 
rendiment dels estudiants i estudiantes del centre docent.   
o) Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió 
administrativa de l’activitat acadèmica dels estudiants i estudiantes del 
centre docent, d’acord amb la normativa de la Universitat.  
p) Aprovar les actuacions del centre docent en els processos de selecció, 
formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i 
investigador adscrit o vinculat i del personal d’administració i serveis 
adscrit.  
q) Aprovar les actuacions en relació a l’adscripció i la vinculació del 
personal docent i investigador d’acord amb la normativa de la Universitat.  
r) Aprovar l’organització d’activitats de formació permanent universitària i 
d’extensió universitària i la col·laboració del centre docent en aquestes.   
s) Aprovar accions de foment de la recerca en àmbits específics, atenent 
el seu caràcter multidisciplinari.  
u) Aprovar, per presentar-la al Consell de Govern, la relació de recursos 
personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions.  
v) Presentar  al  Consell  de  Govern  la  proposta  d’assignació  de 
necessitats docents entre els diferents departaments de la Universitat.  
ab) Determinar en cada cas l’esquema organitzatiu en què s’hauran de 
basar els ensenyaments dirigits a l’obtenció de diplomes acadèmics.  
ac) Elevar als òrgans competents de la Universitat Politècnica de 
Catalunya la proposta de retirada de l’adscripció o de la vinculació d’un 
membre del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat.  
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ad) Proposar als òrgans competents de la Universitat Politècnica de 
Catalunya nomenaments de Doctor o Doctora Honoris Causa.  
ae) Proposar als òrgans competents de la Universitat Politècnica de 
Catalunya l’accés a la condició de professor emèrit o professora emèrita.  
af) Assessorar el degà o degana en tots els assumptes que li sotmeti.  
ag) Vetllar per l’eficàcia de l’ensenyament, les condicions de treball i la 
convivència de tots els components de la Facultat i per la funció de servei 
que la Facultat ha de prestar a la societat, prenent les iniciatives que 
consideri necessàries en favor d’aquestes finalitats. 
 
  Junta de Facultat 23 d’octubre de 2013. 

 
 
 
Arran de l’acord del Consell de Govern 48/205 aprovant la modificació de 
les directrius generals per a l’elaboració dels reglaments d’organització i 
funcionament dels centres docents, 
 
 

La Junta de Facultat de la FIB delega la següent 
competència a la Comissió Permanent: 

 
w) Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament que li 
correspon. 
 
   Junta de Facultat 2 de desembre de 2015. 
 


