
Article 12. Composició  

La Junta del centre docent està formada per:  
 
1. Membres nats  
a) El degà o degana. 
b) Els vicedegans i vicedeganes.  
c) El secretari o secretària.  
d) El cap dels serveis de gestió i suport o la persona que n’exerceix les 
funcions.  
e) El cap de l’àrea de de suport a la presa de decisions o la persona que 
n’exerceix les funcions.  
f) El delegat o delegada dels estudiants i estudiantes del centre docent.  
g) El personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat representant 
davant del degà o degana nomenat pels departaments amb docència 
significativa a la Facultat. 
 
2. Membres electius  
a) Un nombre de representants del personal docent i investigador doctor amb 
vinculació permanent (PDI-A) adscrit o vinculat a la Facultat.  
b) Un nombre de representants de la resta del personal docent i investigador 
(PDI-B) adscrit o vinculat a la Facultat.  
c) Un nombre de representants del personal d’administració i serveis adscrit a 
la Facultat.  
d) Un nombre de representants de l’estudiantat de grau i màster matriculat a la 
Facultat.  
 
Els representants electius a la Junta de Facultat del PDI-A ho seran en nombre 
de 45.  
 
D’aquests, 35 representants es repartiran entre els departaments amb docència 
significativa a la Facultat proporcionalment al nombre de punts d’encàrrec 
docent que cada departament, en el moment d’endegar el procés electoral, 
imparteixi a la Facultat, amb un mínim de dos representants per departament, i 
seran escollits per i entre el PDI-A adscrit o vinculat a la Facultat membre del 
departament corresponent.  
 
Els altres 10 representants del PDI-A (modalitat centre) s’escolliran per i entre 
tot el PDI-A adscrit o vinculat a la Facultat.  
 
Els representants electius a la Junta de Facultat del PDI-B ho seran en nombre 
de 10 i s’escolliran per i entre tot el PDI-B adscrit o vinculat a la Facultat.  
 
Els representants electius a la Junta de Facultat del personal d’administració i 
serveis ho seran en nombre de 10 i s’escolliran per i entre tot el personal 
d’administració i serveis adscrit a la Facultat i, si s’escau, el personal 
d’administració i serveis de la Unitat Transversal de Gestió que doni servei a la 
Facultat, quan aquest personal presti servei directe a la Facultat.  
 



Els representants electius a la Junta de Facultat de l’estudiantat ho seran en 
nombre de 24 i s’escolliran per i entre tots els estudiants i estudiantes 
matriculats a la Facultat. 
 
El secretari o secretària de la Facultat controlarà, al principi de cada mandat de 
la Junta, si, atesa la composició segons membres nats i membres electius, es 
compleix que com a mínim el 51% dels membres de la Junta són PDI amb 
vinculació permanent; en cas que això no es compleixi, s’ampliarà, per a tot el 
mandat corresponent, la representació del PDI-A en la modalitat centre, de 10, 
que és la representació indicada anteriorment, fins al primer enter que faci 
possible la condició, realitzant-se per tant una elecció suplementària en aquest 
sentit. 


