Creació de la Comissió de
Revisió dels Estatuts de
la UPC
Acord CU/2018/XX/XX, de 18 de desembre de 2018, del
Claustre Universitari, pel qual s’aprova la creació de
la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC

Secretaria General

 Document informat al Consell de Govern de 11/12/2018
 Pendent de tractar en una nova sessió del Claustre

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
La disposició transitòria 25 del Estatuts de la UPC (DOGC núm. 6140 d’1 de juny de 2012)
estableix que, en el termini de cinc anys des de la data d’entrada en vigor d’aquests Estatuts, se
n’haurà de revisar el contingut. La revisió l’haurà de dur a terme una comissió elegida pel
Claustre Universitari, que li haurà de presentar la proposta de modificació dels Estatuts quant
als aspectes formals o de funcionament que ho requereixin, després de l’experiència adquirida
al llarg del temps en què hagin estat vigents.
Atès el mandat que estableix disposició transitòria 25 dels Estatuts de la UPC i amb l’objecte de
revisar el contingut dels Estatus de la UPC, el Claustre Universitari adopta els següents
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El rector o el membre del Consell de Direcció que delegui, que presideix la Comissió.
El delegat o delegada d’Estatuts, que designa el rector.
La secretària general, que actua de secretària de la Comissió.
Dos representants dels directors, directores, degans i deganes dels centres, elegits pels
membres d’aquest col∙lectiu.
Dos representants dels directors i directores de departament, elegits pels membres
d’aquest col∙lectiu.
Un representant dels directors i directores d’institut universitari de recerca, elegits pels
membres d’aquest col∙lectiu.
Cinc representants del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (PDI‐
A), elegits pels membres electius del Claustre Universitari d’aquest sector entre ells
mateixos.
Tres representants de la resta de personal docent i investigador (PDI‐B), elegits pels
membres electius del Claustre Universitari d’aquest sector entre ells mateixos.
Dos representants del personal d’administració i serveis (PAS), un dels quals ha de pertànyer
a la classificació de PAS funcionari i un altre a la classificació de PAS laboral, elegits pels
membres electius del Claustre Universitari de cadascuna de les classificacions entre ells
mateixos.
Quatre representants de l’estudiantat de grau i màster (EGM), elegits pels membres del
Claustre Universitari d’aquest sector entre ells mateixos.
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Primer. Constituir la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC, que ha d’elaborar la proposta
de modificació del text, d’acord amb la composició següent:

Segon. L’elecció dels membres d’aquesta comissió s’ha de fer en la sessió del Claustre
Universitari següent a la de l’aprovació de la seva creació, d’acord amb el procediment que
aprovi la Mesa del Claustre Universitari.
Tercer. La Comissió elaborarà un pla de treball i un calendari que prevegi que durant el curs
2020/2021 presentarà al Claustre Universitari, a través de la Mesa del Claustre, la proposta de
modificació dels Estatuts que s’ha de sotmetre a debat, votació i aprovació.

