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Secció 3. La Comissió Permanent 
 
 
Article 17. Naturalesa 
 

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta 
de Facultat. 
 
Article 18. Composició 
 

18.1 La Comissió Permanent té la composició següent: 
1. Membres nats 
a) El degà o degana. 
b) El secretari o secretària. 
c) Els vicedegans i vicedeganes. 
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 dels 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 de Relacions Externes de la 
Facultat o la persona que n’exerceix les funcions. 
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) Sis representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat. 
b) Dos 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. 
c) Cinc representants de l’estudiantat matriculat a la Facultat. 
18.2 El tècnic o tècnica responsable de Planificació Acadèmica, d’acord amb les seves 
competències d’assessorament, assisteix a les reunions de la Comissió Permanent amb 
veu però sense vot, llevat que hi hagi un acord explícit en contra per part dels membres 
de la Comissió. 
18.3 La representació del personal docent i investigador a la Comissió Permanent es 
distribueix de la manera següent: 
- Un representant per a cadascun dels tres departaments que, en el moment 
d’endegar el procés electoral, imparteixin a la Facultat més punts d’encàrrec docent, 
elegit pel PDI del departament corresponent que sigui membre de la Junta de Facultat 
entre els membres d’aquest mateix colꞏlectiu. 
- Dos representants del PDI-A elegits pel PDI-A membre de la Junta de Facultat 
entre els membres d’aquest mateix colꞏlectiu. 
- Un representant del PDI-B elegit pel PDI-B de la Junta de Facultat entre els 
membres d’aquest mateix colꞏlectiu. 
La representació del personal d’administració i serveis a la Comissió Permanent és 
elegida pels membres del PAS que pertanyen a la Junta de Facultat entre aquests 
mateixos membres. 
La representació de l’estudiantat a la Comissió Permanent és elegida pels estudiants i 
les estudiants que pertanyen a la Junta de Facultat entre els membres d’aquest mateix 
colꞏlectiu. 
El secretari o secretària de la Facultat controla, al principi de cada mandat de la Comissió 
Permanent, si, atesa la composició segons membres nats i membres electius, es 
compleix que com a mínim el 51 % dels membres de la Comissió Permanent són PDI 
amb vinculació permanent. En cas que això no es compleixi, s’ha d’ampliar, per a tot el 
mandat corresponent, la representació del PDI-A en la modalitat de Junta, de dos, que 
és la representació establerta anteriorment, fins al primer enter que faci possible la 
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condició esmentada, per la qual cosa s’ha de fer una elecció suplementària en aquest 
sentit. 
 
Article 19. Funcions de la Comissió Permanent 
 

a) Exercir les funcions que li delegui la Junta de Facultat. 
b) Validar, d’acord amb la legalitat vigent i les normatives de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, les propostes que les comissions deliberants, assessores o consultives 
de funcionament, avaluació, gestió o coordinació facin. 
c) Modificar, si escau i atesos els representants a la Comissió Permanent dels 
departaments implicats, la proposta de coordinadors o coordinadores verticals, 
d’especialitats i de competències genèriques feta pel degà o degana. 
d) Elaborar propostes a la Junta de Facultat sobre qualsevol assumpte que hi hagi de 
ser discutit i informar sobre les propostes que li arribin des d’altres llocs. 
e) Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que la 
mateixa Comissió Permanent defineixi. 
 
Article 20. Mandat de la Comissió Permanent 
 

El mandat de la Comissió Permanent és el mateix que s’estableixi per a la Junta de 
Facultat. Els membres electius de la Comissió Permanent es renoven una vegada es 
renoven els membres electius de la Junta de la Facultat. La finalització del mandat de la 
Comissió Permanent implica la finalització del mandat de totes les comissions creades 
per aquesta. 
 
Article 21. Convocatòries i sessions 
 

21.1. La Comissió Permanent es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dos cops 
cada quadrimestre. 
21.2. El degà o degana pot invitar a les sessions, sense vot, les persones que consideri 
oportunes, amb l’aquiescència prèvia de la Comissió Permanent . 


