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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA

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.- El Consell del Departament d’Enginyeria Electrònica, 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 del departament d’Enginyeria Electrònica, que
s’adjunten com annex.

Barcelona, 23 de maig de 2017

Modificacions al reglament d’organització i funcionament del Departament
d’Enginyeria Electrònica per a l’actualització dels noms de les seccions i
dels centres docents on el departament té seccions departamentals, per a
l’actualització de l’article 36 referent al cap de secció de les seccions
departamentals i per a l’actualització dels números dels articles del nostre
reglament que fan referència al Reglament Electoral de la Universitat.
a) Actualització dels noms de les seccions i dels centres docents on el departament té
seccions departamentals
La disposició transitòria única del reglament del Departament d'Enginyeria Electrònica, referent
a la relació de seccions, expressa en la data d’aprovació d’aquest reglament d’organització i
funcionament, que el departament s’estructura en les seccions següents:

‐ Secció Barcelona Nord (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
ETSETB, Facultat de Nàutica de Barcelona FNB)
‐ Secció Barcelona Sud (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona ETSEIB,
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona EPSEB, Escola d’Enginyeria d’Igualada EII)
‐ Secció de Castelldefels (Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
EETAC, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona ESAB)
‐ Secció de Vilanova i la Geltrú (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
EPSEVG)
‐ Secció de l’Escola Industrial (Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
EUETIB)
‐ Secció Terrassa (Escola d’Enginyeria de Terrassa EET, Escola Tècnica Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa ETSEIAT)

Allà on posa:
‐ Secció de l’Escola Industrial (Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
EUETIB)
‐ Secció Terrassa (Escola d’Enginyeria de Terrassa EET, Escola Tècnica Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa ETSEIAT)
Ha de posar:
‐ Secció Barcelona Est (Escola d'Enginyeria de Barcelona Est EEBE)
‐ Secció de Terrassa (Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa ESEIAAT)

b) Actualització de l’article 36 referent al cap de secció de les seccions departamentals.
La normativa general sobre reglaments, regulació bàsica de les seccions departamentals, acord
núm. 143/2014 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la regulació bàsica de les seccions
departamentals, en la seva disposició addicional: modificació de les directrius generals per a
l’elaboració dels reglaments d’organització i funcionament dels departaments, en referència a
l’article 31 de les directrius generals per a l’elaboració dels reglaments d’organització i
funcionament dels departaments queda redactat de la següent manera:
Article 31. El cap de secció
Cada secció departamental ha de tenir un cap de secció, que n’exerceix la representació i
col∙labora amb el director o directora del departament en la gestió ordinària de la secció. El cap
de secció ha de ser professor o professora amb vinculació permanent i dedicació a temps
complet. Ha de ser membre de la secció i serà elegit (a establir pel departament) . La durada del
seu mandat és de (a establir pel departament).
En el reglament d’organització i funcionament del Departament d’Enginyeria Electrònica, en el
seu Capítol III. Les seccions departamentals, Article 36 diu:
Article 36. El cap de secció
Cada secció departamental ha de tenir un cap de secció, que n’exerceix la representació i
col∙labora amb el director o directora del departament en la gestió ordinària de la secció. El cap
de secció ha de ser professor o professora doctor amb vinculació permanent a la universitat.
Ha de dir,
Article 36. El cap de secció
Cada secció departamental ha de tenir un cap de secció, que n’exerceix la representació
i col∙labora amb el director o directora del departament en la gestió ordinària de la secció. El
cap de secció ha de ser professor o professora amb vinculació permanent i dedicació a
temps complet i ser membre de la secció.

c) Actualització dels números dels articles del nostre reglament que fan referència al
reglament electoral de la Universitat.
‐ A l'article 7.3 del reglament actual, on ara posa: "l'article 58 del Reglament Electoral
de la Universitat”
Ha de posar: "l'article 57 del reglament electoral de la Universitat"
‐ A l'article 18.4 del reglament actual, on ara posa "l'article 99.1"
Ha de posar "l'article 90.5"
Al mateix article 18.4 on ara posa "l'article 99.3"
Ha de posar "l'article 90.8"

‐ A l'article 36.1 del reglament actual, on ara posa "l'article 98"
Ha de posar "l'article 90"
‐ A la Disposició final del reglament actual, on fa referencia a "l'article
98.1" Ha de posar "l'article 90.1"

