Modificació del reglament d'organització i funcionament de l'Institut
d’Organització i Control de Sistemes Industrials

Acord núm.2017/05/21 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació del
reglament d’organització i funcionament de l'Institut d’Organització i Control de
Sistemes Industrials.
Document proposta informat favorablement per la Comissió de Desenvolupament
Estatutari del 03/10/2017.

Secretaria General
24 d’octubre de 2017

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE L'INSTITUT D’ORGANITZACIÓ I CONTROL DE SISTEMES INDUSTRIALS

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 de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials, en sessió de 20 de
juliol 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 d’organització i funcionament de l'Institut
d’Organització i Control de Sistemes Industrials, que s'adjunten com annex.

Barcelona,24 d’octubre de 2017

ANNEX.- MODIFICACIONS DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'INSTITUT D’ORGANITZACIÓ I CONTROL DE SISTEMES INDUSTRIALS

Modificació de l’article 21
Nou redactat:
La Junta de l’IOC té la composició següent:
1. Membres nats:
El director o directora
Els subdirectors o subdirectores
El secretari o secretaria
El cap d’administració o la persona que n’exerceixi les funcions
Els caps de cada Divisió
2. Membres electius, elegits per i entre els membres del Consell dels sectors i divisions
corresponents:
Un representant del conjunt del personal docent i investigador doctor
Un representant de la resta del personal docent i investigador
Un representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Un representant de l’estudiantat de grau i màster (EGM)
Redactat anterior:
La Junta de l’IOC té la composició següent:
1. Membres nats:
El director o directora
Els subdirectors o subdirectores
El secretari o secretaria
El cap d’administració o la persona que n’exerceixi les funcions
Els caps de cada Divisió
2. Membres electius, elegits per i entre els membres del Consell dels sectors i divisions corresponents:
Representants del conjunt del personal docent i investigador doctor
Un representant de la resta del personal docent i investigador
Un representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Un representant de l’estudiantat de grau i màster (EGM)
El nombre de representants del conjunt del personal docent i investigador doctor serà el mínim necessari,
amb un mínim de un, per respectar la condició que com a mínim tres quartes parts dels membres de la
Junta sigui personal docent i investigador doctor.

Modificació de la disposició relativa a la relació de seccions
Nou redactat:
Disposició addicional 1
L’IOC consta de les tres divisions següents: Divisió de Control, Divisió de Cadena de

Subministrament i Direcció d’Operacions, i Divisió de Robòtica.
Redactat anterior:
Disposició transitòria 1
En el moment de l’aprovació d’aquest reglament l’IOC consta de tres divisions (Divisió de Control, Divisió
d’Enginyeria d’Organització i Logística, Divisió de Robòtica), que segueixen vigents amb el seu personal
docent i investigador i els seus caps de Divisió.

En virtut de l’aprovació d’aquesta modificació, la disposició transitòria 2 de l’anterior redactat
passa a ser disposició transitòria 1.

