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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE L'ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA DE BARCELONA

FETS I FONAMENTS DE DRET:
1.- Els Estatuts de la UPC aprovats per Acord de GOV/43/2012 de la Generalitat de Catalunya, de
29 de maig al seu article 26 disposa:
“Article 26 Reglaments de les unitats acadèmiques
26.1 Les unitats acadèmiques han de tenir un reglament d’organització i funcionament,
d’acord amb les directrius generals establertes pel Consell de Govern.
Sense perjudici del que disposen aquests Estatuts i la normativa vigent, el reglament ha de
definir, si més no, l’òrgan unipersonal màxim de direcció i la forma d’elegir la persona que
ha d’exercir-ne les funcions, el nomenament de la qual correspon al rector o rectora, i
l’òrgan col·legiat màxim de representació i de govern. Respecte a aquest últim, el
reglament ha d’establir el nombre de membres electius en representació de cada un dels
sectors de la comunitat universitària, d’acord amb el que estableixen l’Article 102 i l’Article
103 d’aquests Estatuts.
Així mateix, si s’escau, el reglament de la unitat acadèmica ha d’especificar la forma de
participació en els seus processos electorals del personal d’administració i serveis de les
unitats transversals de gestió que hi presten serveis.
26.2
Les unitats elaboren el reglament i les seves modificacions, que han de
sotmetre al Consell de Govern perquè els aprovi. (...)”
Segon.-El Consell de Govern de la UPC, en sessió celebrada el 28 de maig de 2013, va establir
les directrius generals per a l’elaboració dels reglaments d’organització i funcionament dels
centres docents, dels departaments i dels instituts universitaris de recerca.
Tercer.- La Junta de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, en sessió de 10 de febrer de
2017, va aprovar modificar el seu reglament d'organització i funcionament.
En virtut del que precedeix, es formula el següent
ACORD:
ÚNIC.- Aprovar les modificacions del reglament de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona,
aprovades en sessió de la seva Junta celebrada el 10 de febrer, que s'adjunten com
annex.

Barcelona, 30 de març de 2017

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DE L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE
BARCELONA

El reglament de l’ESAB va ser aprovat pel consell de govern de la UPC en el mes de juliol del
2013, en el marc de la reforma general dels reglaments de les Unitats Acadèmiques.
L’esmentat reglament contempla com un dels òrgans de govern col·legiat la Comissió de Qualitat
Docent (CQD), òrgan no obligatori segons els Estatuts de la UPC, la qual te assumides unes
funcions concretes com són:
•
Emetre informes i propostes de criteris per coordinar l'activitat docent del professorat, a fi
que s'ajusti a les característiques de la titulació corresponent.
•

Elaborar propostes per promoure la millora docent a l’ESAB.

•
Realitzar el seguiment del sistema de garantia intern de la qualitat, per tal d’assegurar-ne
l’adequació i eficàcia
La majoria dels components actuals de la CQD són membres de la Comissió Permanent (CP),
llevat dels coordinadors dels ensenyaments de grau i màster, però que a la CP sempre hi són
convidats.
En les dates en les que es va elaborar el nou reglament de l’ESAB, l’escola tenia programat el
procés d’Acreditació dels graus que imparteix, i també posar a punt el nou Sistema de Gestió
Interna de Qualitat (SGIQ) i per això es va creure oportú crear la CQD.
Actualment el centre es troba realitzant la revisió i millora del seu SGIQ, la qual cosa comporta,
entre d’altres, una simplificació dels diferents processos que l’integren, ja que sovint són
complexos i hi ha masses agents implicats. En la simplificació dels mateixos es vol evitar que hi
hagi una excessiva burocràcia i duplicitat de tasques.
Per això es considera molt oportú atribuir les funcions pròpies de la CQD a la CP, ja què, de fet,
aquest òrgan ja té encomanades funcions delegades relacionades amb la millora de la qualitat
docent de l’ESAB. Així mateix, el fet de què la CP assumeixi les funcions de la CQD permetrà,
sens dubte, tractar de forma molt més dinàmica i contínua el propi SGIQ, i per tant el control dels
propis processos serà més operatiu i això permetrà millorar la qualitat continua del centre.
La primera funció no s’incorpora a les funcions de Comissió Permanent, ja que actualment la
funció f) ja la inclou.

Modificacions

1. Suprimir el paràgraf d) de l’article 4, que feia referència a la CQD. L’article queda redactat de la
següent forma:
Article 4. Òrgans col·legiats
Els òrgans col·legiats de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) són:
a)

la Junta

b)

la Comissió Permanent

c)

la Comissió d’Avaluació Acadèmica

2. Modificar l’article 21 amb el següent redactat, que incorpora les funcions g) i i)
Secció 3. La Comissió Permanent (CP)
Article 21. Funcions de la Comissió Permanent
Funcions delegades:
a)
Atendre les propostes del nomenament i destitució dels subdirectors o subdirectores i del
secretari o secretària de l’ESAB que faci el director o directora.
b)
Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió administrativa dels
ensenyaments que l’ESAB té encomanats.
c)
Aprovar la pròpia normativa acadèmica i d'avaluació, en el marc del que preveu la
normativa de la Universitat.
d)
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.
e)
Aprovar els programes i el professorat responsable de les assignatures i el professorat que
les ha d’impartir.
f)
Aprovar els criteris per coordinar l'activitat docent del professorat, a fi que s'ajusti a les
característiques de la titulació corresponent.
g)

Elaborar propostes per promoure la millora docent a l’ESAB.

h)
Aprovar els criteris per avaluar l'activitat docent dels departaments en els plans d'estudis
del centre.
i)
Realitzar el seguiment del sistema de garantia intern de la qualitat, per tal d’assegurar-ne
l’adequació i eficàcia
j)
Aprovar els criteris i la normativa propis per avaluar acadèmicament el rendiment dels
estudiants i estudiantes de l’ESAB .
k)
Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió administrativa de
l’activitat acadèmica dels estudiants i estudiantes de l’ESAB, d’acord amb la normativa de la
Universitat.
l)
Presentar al Consell de Govern la proposta d’assignació de necessitats docents entre els
diferents departaments de la Universitat.
m)
Aprovar les actuacions en relació a l’adscripció i la vinculació del personal docent i
investigador d’acord amb la normativa de la Universitat.

3. Suprimir els articles 28 a 32, que regulaven la Comissió de Qualitat Docent, i numerar els
articles 33 a 48 com a articles 28 a 43.

4. Modificar l’epígraf b) de l’article 28 amb el següent redactat, on es suprimeix la referència a la
Comissió de Qualitat Docent:
Secció 6. El director o directora
Article 28. Funcions
Correspon al director o directora de l’ESAB:

a)

.......

b)
Convocar i presidir la Junta, la Comissió Permanent, la Comissió d’Avaluació Acadèmica i
executar-ne els acords.

5. Modificar l’article 33 amb el següent redactat:
Article 33. Vacant
En cas de vacant per renúncia del director o directora o per les causes previstes en la legislació
vigent, el subdirector o subdirectora que, d’acord amb el que estableix l’article 36 d’aquest
reglament, n’assumeix les funcions, ha de convocar les eleccions a director o directora
en un termini màxim d’un mes.

6. Modificar la Disposició Transitòria 1 amb el següent redactat, que suprimeix la referència a
l’articulat del Reglament Electoral
Disposició final 1. Règim electoral
Els acords dels òrgans col·legiats de l’ESAB que, en virtut de la normativa que els és aplicable,
tenen com a objecte l’elecció d’òrgans unipersonals o d’òrgans col·legiats són acords d’òrgans i no
es consideren processos electorals. Aquestes votacions es regeixen pel que preveu la legislació
bàsica reguladora dels òrgans col·legiats, aquest reglament d’organització i funcionament
i,supletòriament, el Reglament electoral de la UPC.

