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Secció 2. La Junta 
 
Article 11. Naturalesa 
 

La Junta, que presideix el degà o degana, és l’òrgan de govern del centre docent. La 
Junta vetlla perquè el centre docent compleixi adequadament totes les funcions que li 
atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i aquest reglament. 
 
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 o la cap de la Unitat Transversal de Gestió que dona servei a la Facultat o la 
persona que n’exerceix les funcions. 
e) El cap o la cap de la Unitat de Gestió d’Estudis de Grau i Màster de la Facultat o la 
persona que n’exerceix les funcions. 
f) El cap o la cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de la Facultat 
o la persona que n’exerceix les funcions. 
g) El delegat o delegada dels estudiants i les estudiants del centre docent. 
h) 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, del personal d’administració i serveis de la Unitat Transversal de Gestió, 
d’acord amb el que s’estableix al Reglament electoral, i del personal d’administració i 
serveis de Biblioteques, en termes i condicions establerts en el Reglament electoral de 
la UPC. 
d) Un nombre de representants de l’estudiantat de grau i màster matriculat a la Facultat. 
 
Hi ha 45 representants electius del PDI-A a la Junta de Facultat. 
D’aquests, 35 representants es reparteixen 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, imparteix a la Facultat, 
amb un mínim de dos representants per departament, i són elegits pel PDI-A adscrit o 
vinculat a la Facultat que és membre del departament corresponent entre els membres 
d’aquest mateix colꞏlectiu. 
Els altres 10 representants del PDI-A (modalitat centre) els escull el PDI-A adscrit o 
vinculat a la Facultat entre els membres d’aquest mateix colꞏlectiu. 
Hi ha 10 representants electius del PDI-B a la Junta de Facultat i són elegits per tot el 
PDI-B adscrit o vinculat a la Facultat entre els membres d’aquest mateix colꞏlectiu. 
Hi ha 10 representants electius del personal d’administració i serveis a la Junta de 
Facultat i són elegits per tot el personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat, el 
personal d’administració i serveis de la Unitat Transversal de Gestió, d’acord amb el que 
s’estableix al Reglament electoral, i el personal d’administració i serveis de Biblioteques 
en termes i condicions establerts en el Reglament electoral de la UPC, entre 
elsmembres d’aquest mateix colꞏlectiu. 
Hi ha 24 representants electius de l’estudiantat a la Junta de Facultat i són elegits per 
tots els estudiants i les estudiants matriculats a la Facultat entre els membres d’aquest 
mateix colꞏlectiu. 
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El secretari o secretària de la Facultat controla, 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’haurà d’ampliar, per a tot el mandat corresponent, la 
representació del PDI-A en la modalitat de centre de 10, que és la representació 
especificada anteriorment, fins al primer enter que faci possible aquesta condició, per a 
la qual cosa s’haurà de fer una elecció suplementària en aquest sentit. 
 
Article 13. Funcions de la Junta 
 

En el marc dels Estatuts de la Universitat, són funcions de la Junta: 
a) Aprovar la proposta de reglament d’organització i funcionament del centre docent i 
les seves modificacions, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern. 
b) Aprovar el reglament de funcionament de la Delegació d’Estudiants del centre 
docent. 
c) Sancionar l’informe de gestió anual que presenti el degà o degana. 
d) Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que la 
mateixa Junta defineixi. 
e) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió d’ensenyaments de grau 
i màster universitari i programes de doctorat. 
f) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió dels plans d'estudis. 
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 de 
l’estudiantat del centre docent. 
o) Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió administrativa de 
l’activitat acadèmica de l’estudiantat 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 amb 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 colꞏlaboració del centre docent en aquestes. 
s) Aprovar accions de foment de la recerca en àmbits específics, atenent el seu caràcter 
multidisciplinari. 
t) Aprovar l’elaboració del pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la 
Universitat. 
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. 



 Reglament de la FIB (text refòs) Acord CG/2021/04/05 

w) Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament que li correspon. 
x) Acordar la federació del centre docent amb altres unitats de la UPC o la modificació 
d’aquesta, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern, previ informe del Consell 
Social. 
y) Si el centre docent s’ha d’integrar en un campus, acordar les delegacions de 
competències amb les altres unitats implicades, abans que se n’aprovi la integració. 
z) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes que 
afecten el centre o el seu entorn. 
aa) Revocar al degà o degana. 
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. 
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. 
 
Article 14. Mandat de la Junta 
 

La Junta s’elegeix per a un període de dos anys. La finalització del mandat de la Junta 
implica la finalització del mandat de totes les comissions creades per aquesta. 
 
Article 15. Delegació de funcions 
 

15.1 La Junta pot delegar en la Comissió Permanent les seves funcions. 
15.2 No obstant això, no són delegables les funcions següents: 
a) Revocar el degà o degana. 
b) Aprovar el pla estratègic del centre docent, en el marc de la planificació estratègica 
de la Universitat. 
c) Sancionar l’informe de gestió anual del centre que presenti el degà o degana. 
d) Aprovar la proposta del reglament d’organització i funcionament del centre docent i 
les seves modificacions. 
e) Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament que li correspon. 
f) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió d’ensenyaments de grau i 
màster universitari i programes de doctorat. 
g) Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió dels plans d'estudis. 
h) Acordar la federació del centre docent amb altres unitats de la UPC o la modificació 
d’aquesta, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern, previ informe del Consell 
Social. 
i) Si el centre docent s’ha d’integrar en un campus, acordar les delegacions de 
competències amb les altres unitats implicades, abans que se n’aprovi la integració. 
j) La delegació i revocació de funcions. 
15.3 Per aprovar la delegació de cadascuna de les funcions es requereix que el nombre 
de vots favorables sigui superior a la meitat dels vots emesos vàlidament. 
La Junta del centre docent pot revocar en qualsevol moment aquestes delegacions de 
funcions. Per revocar-les cal que el nombre de vots favorables sigui superior al nombre 
de vots desfavorables. 
15.4 Les delegacions de funcions a favor d’altres òrgans i la revocació d’aquestes s’han 
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Article 16. Convocatòries i sessions 
 

16.1. La Junta es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dos cops l'any. 
16.2. El degà o degana pot invitar a les sessions, sense vot, les persones que consideri 
oportunes, amb l’aquiescència prèvia de la Junta. 
La Junta de Facultat pot tenir caràcter públic per a totes les persones que constitueixen 
el cens d’electors i electores per a la mateixa Junta, així com per al personal 
d’administració i serveis adscrit als departaments amb docència a la Facultat i per al 
personal d’administració i serveis d’unitats transversals de gestió que presta servei a 
algun departament amb docència a la Facultat, i finalment per al personal docent i 
investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya amb vinculació docent a la 
Facultat. Les persones que assisteixen com a públic a les reunions de la Junta de 
Facultat no tenen ni veu ni vot i no poden interferir en els processos de presa de 
decisions de l’òrgan. En cada nou mandat de la Junta, en la seva primera reunió els 
membres de la Junta han de donar la seva aquiescència al caràcter públic de la Junta, 
d’acord amb aquest reglament. 


