
 

CRITERIS TRANSITORIS PER LA ELECCIÓ DE MEMBRES DELS 
DEPARTAMENTS 

 

MOTIVACIÓ 

Donada la nova reestructuració departamental de la Universitat de 
Lleida, s’ha cregut convenient i necessari assenyalar una sèrie de  
criteris transitoris per dur a terme la elecció del personal que formarà 
part dels nous departaments, a la espera de l’aprovació del  
reglament intern de cadascun d’ells. 

Aquest criteris tenen el caràcter de transitoris i la seva aplicació serà, 
únicament i exclusivament, per la primera elecció del personal de la 
comunitat universitària que conformi el departament, regint-se  les 
posteriors, pels criteris establerts en els diferents reglaments interns 
aprovats en el si dels departaments. 

Aquells departaments que no estiguin afectats per la nova 
reestructuració, aplicaran els criteris establerts en els seus respectius 
reglaments. 

 

REGULACIÓ ESTATUTS 

ART. 11 

1.- Son membres d’un departament el professorat, el personal 
investigador i el personal acadèmic en formació que hi està adscrit, 
l’estudiantat i el personal d’administració i serveis que hi està destinat 

2.- A més dels membres esmentats en l’apartat anterior, qualsevol 
persona pot col·laborar temporalment amb un departament en 
funcions específiques de docència, formació, recerca, 
assessorament o administració i serves, però sense tenir-ne la 
consideració de membre. 

3.- No es pot ser membre de més d’un departament. 

 

 

 



 

 

ART. 70 EL CONSELL DE DEPARTAMENT 

2.- Integren el consell de departament: 

a) El director o directora i el secretari o secretària del departament 

b) El personal acadèmic doctor que és membre del departament 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) una representació del personal acadèmic del departament no 
comprès en els apartats anteriors. 

e) ESTUDIANTAT DE DOCTORAT (NO) 

f) Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer y de 
segon cicle en les quals imparteix docència el departament 

g) Una representació del personal d’administració i serveis destinat 
al departament de fins al 12% 

3.- El percentatge de participació de l’estudiantat de primer, segon i 
tercer cicle, en conjunt no pot se inferior al 26% del total de membres 
del Consell ni superior al 28%. 

 

ART. 107 COMPOSICIÓ 

El personal acadèmic de la universitat de Lleida, que es regeix pels 
presents Estatuts i les normes que els desenvolupen, la legislació 
general universitària i la normativa que la desenvolupa, i la resta de 
normativa vigent que li sigui aplicable, està integrat per funcionaris de 
cossos docents universitaris, pel personal docent i investigador 
contractat i pel personal acadèmic en formació. 

 

 

 

 

 



PROPOSTA CRITERIS ELECTORALS PER LA REPRESENTACIÓ 
DE PDI I PAS ALS NOUS DEPARTAMENTS 

 

MEMBRES DEL DEPARTAMENT: 

1.- Personal acadèmic doctor (Art. 70) 

2.-Personal acadèmic amb dedicació a temps complert   
(professorat amb vinculació permanent) (Art. 70) 

3.-   Personal acadèmic en formació (Art. 107) 

3.- REPRESENTACIÓ 

Una representació del personal acadèmic no comprès en 
els apartats anteriors (Art 70) 

 Professorat associat (Temps Parcial)  

50% dels membres totals a Temps Parcial escollits entre el 
professorat associat. 

4.- REPRESENTACIÓ 

Representació de l’estudiantat de primer i segon cicle (Art. 
70.3) 

Fins el 27%  dels membres del departament (mínim 26% i 
màxim 28%) 

5.- REPRESENTACIÓ 

 Representació del Personal d’Administració i Serveis 
 (Art. 70) 

Opció 1.- Fins el 12% dels membres del departament.  

Opció 2.- PAS destinat al departament 

 

 

 

 

 

 



3.- Representació de personal acadèmic no comprès en els 
apartats anteriors: 

A.-Alguns reglaments els inclouen a tots: (T complet i T Parcial) 

Departament d’Anglès i Lingüística 

Departament de Dret Públic 

Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 

Departament de Geografia i Sociologia 

 

B.- Altres reglaments fixen un nombre de representació: 

Reglament del Departament de Tecnologia dels Aliments (1) 

Reglament del Departament d’Administració i Direcció 
d’Empresa (8) 

C.- Altres reglaments fixen un percentatge: 

 En relació al nombre que són  

50% Reglament del Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sol 

50% Departament de Ciència Animal 

 En relació al professorat amb vinculació permanent. 

 El percentatge és ampli i variat:  

10% Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

 10% Departament de Cirurgia 

 10% Departament de Medicina Experimental 

12% Departament d’Enginyeria Agroforestal 

12% Departament de Filologia Catalana 

15% Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 

30% Departament d’Economia Aplicada 

50% Departament de Didàctiques Específiques 

50% Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria 



50% Departament de Medicina 

50% Departament de Química 

1 representat per cada 12 hores de docència 

Una representació del personal docent i investigador a temps 
parcial i/o contractat temporal, igual a E[(n+1)/2] on n és el seu 
nombre 

No fixen percentatge 

Departament de Dret Privat 

Departament d’Història 

Departament d’Història de l’Art i Història Social 

Departament de Pedagogia 

Departament de Psicologia 

Departament de Producció vegetal i Ciència Forestal 

Departament de Tecnologia d’Aliments 

 

 
 


