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Reglament de la Facultat de Medicina  
(Aprovat pel Consell de Govern de 29-10-2009 i per la Junta de Facultat de 29-10-2009) 

 
TÍTOL PRIMER  
 
Naturalesa i funcions  

Article 1  
 
1.1. La Facultat de Medicina forma part de la Universitat de Lleida (en endavant, UdL) en 
virtut de la Llei del Parlament de Catalunya, 34/1991, de 30 de desembre, del Decret 
54/1994, de 23 de desembre, i dels Estatuts de la UdL.  
2.2. La Facultat de Medicina és el centre encarregat de la gestió de l'ensenyament 
universitari de Medicina i de qualsevol altre que en el futur se li assigni, d'acord amb els 
Estatuts de la UdL, destinat a l'obtenció del corresponent títol acadèmic.  
 
Article 2  

Són funcions de la Facultat les que s'estableixen als Estatuts de la UdL, les normes que les 
desenvolupin i les que vinguin determinades per la normativa general vigent, amb la 
finalitat de donar compliment a la Missió institucional aprovada per la Facultat.  

 
TÍTOL SEGON  
 
Òrgans col·legiats de Govern  

CAPÍTOL I  

La Junta de Facultat  

Article 3  

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de representació i govern ordinari de la Facultat.  

Article 4  
 
4.1. La Junta de Facultat estarà constituïda per 56 membres, amb la següent composició:  

a) El degà o degana , el secretari acadèmic o secretària acadèmica i l'equip de govern de la 
Facultat, fins a un total de cinc persones, que en són membres nats.  

b) Una representació dels professors i professores amb vinculació permanent que 
imparteixen docència a la Facultat, equivalent al 51% dels membres de la junta, inclosos 
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els que en siguin membres nats.  

c) Una representació de la resta de personal acadèmic (laborals temporals) que hi 
imparteix docència, equivalent al 12 % de la junta, inclosos els que en siguin 
membres nats.  

d) Una representació de l'estudiantat de primer i segon cicle, equivalent al 28 % del total de 
membres de la Junta.  
 
e) Una representació del personal d'administració i serveis que presta serveis a la 
Facultat, inclòs el personal adscrit al campus, equivalent al 9% dels membres de la 
junta, inclosos els que en siguin membres nats.  

4.2. Quan resultin designades per formar part de l'equip de govern persones que no siguin 
membres de la Junta de Facultat, s'augmentarà el nombre de membres de la Junta fins a on 
calgui, tot garantint el manteniment de la representativitat dels col·lectius recollida en els 
punts anteriors.  
 
4.3. Els membres de la Junta de Facultat són elegits pels seus col·lectius en els processos 
electorals corresponents, d'acord amb la Normativa electoral general de la UdL elaborada 
pel Consell de Govern. 
 
Article 5  

La Junta de Facultat té les competències que estableixen els Estatuts de la UdL, totes les 
altres que li atribueixen les normes que els desenvolupen i les que vénen determinades per 
la normativa general vigent.  

Article 6  
 
6.1. La Junta de Facultat serà convocada en sessió ordinària pel degà o la degana de la 
Facultat com a mínim dos cops l'any, a instància pròpia o a petició d'almenys una cinquena 
part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta haurà de ser convocada en el 
termini de vuit dies lectius després que la petició hagi estat formalitzada a la Secretaria 
Administrativa de la Facultat.  
6.2. A l'escrit de convocatòria s'indicarà el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, i haurà de 
ser tramès als seus membres amb una antelació mínima de sis dies, o de dos dies, si es 
tractés d'una junta extraordinària.  
 
Article 7  
 
7.1. La Junta quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi és present la 
majoria absoluta dels seus membres, sota la presidència del degà o la degana, o el vicedegà 
o la vicedegana en qui hagi delegat. En segona convocatòria, que tindrà lloc com a mínim 
trenta minuts després de la primera, quedarà constituïda amb l'assistència del 25% dels seus 
membres i sota la presidència del degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui 
hagi delegat.  
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7.2. La Junta estarà oberta a tots els membres de la Facultat que no siguin membres de la 
Junta de Facultat, amb veu i sense vot.  
7.3. El secretari acadèmic o la secretària acadèmica de la Facultat actuarà com a secretari o 
secretària de la Junta i podrà ser substituït o substituïda, en cas d'absència, per qui designi 
el degà o la degana.  
7.4. De cada sessió el secretari o la secretària, o bé la persona que el o la  substitueixi 
aixecarà l'acta corresponent.  
7.5. A l'inici de la Junta es procedirà a l'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 
Així mateix es prendrà nota dels i les assistents.  
7.6. L'acta de la Junta pendent d'aprovació estarà a disposició dels membres de la Junta a la 
Secretaria Administrativa de la Facultat, com a mínim 48 hores abans de ser sotmesa a 
l'aprovació de la Junta.  
 
Article 8  

La Junta debatrà i adoptarà resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia. Això 
no obstant, la Junta podrà decidir en el moment de constituir-se la inclusió de nous termes, 
si hi són presents tots els membres, i se'n declara la urgència per la majoria, segons preveu 
l'article 26, apartat 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

Article 9  
 
9.1. Els acords, excepte els que s'expressen a l'article 26 d'aquest reglament i a la disposició 
addicional, s'aprovaran per majoria simple dels membres assistents a la Junta. S'entendrà 
que hi ha majoria simple quan els vots vàlids emesos en un sentit superin els vots vàlids 
emesos en qualsevol altre, i sempre que el nombre d'abstencions no superi el de vots vàlids 
emesos. En cas d'igualtat, decidirà el vot de qualitat del degà o la degana.  
9.2. L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.  
9.3. Les votacions seran a mà alçada, a excepció de les resolucions o acords que afectin 
persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per algun dels membres de la Junta. En tot cas, 
la votació per a l'elecció del degà o la degana o per a la seva remoció serà secreta.  
 
Article 10  
 
10.1. Els acords adoptats per la Junta seran efectius des del moment que s'aprovin i es 
notificaran, mitjançant el corresponent certificat, als òrgans corresponents de la UdL. No 
obstant això, l’eficàcia dels acords quedarà demorada quan així ho exigeixi el seu contingut 
o es condicioni a la seva notificació, publicació o aprovació superior.  
10.2. El secretari o la secretària donarà fe dels acords aprovats per la Junta i estendrà els 
certificats que amb aquesta finalitat li siguin sol·licitats després de l'aprovació de l'acta.  
 
 
CAPÍTOL II 

Comissions delegades de la Junta  
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Article 11  
 
Podran constituir-se, per acord de la Junta de Facultat, les comissions delegades que es 
considerin oportunes, entre les quals hi haurà, en tot cas, la Comissió d'Estudis, la Comissió 
Acadèmica i la Comissió Econòmica. La creació de comissions comportarà l'aprovació d'un 
reglament en què se n’especificaran la composició, les funcions i la vigència.  
 

Article 12 

La Comissió d'Estudis estarà constituïda per un professor o una professora representant de 
cada curs de l'ensenyament, un o una estudiant de cada curs de l'ensenyament, un o una 
representant del Consell de l'Estudiantat, que actuarà com a secretari o secretària, i el 
vicedegà-cap d'estudis o vicedegana-cap d'estudis, que presidirà la Comissió. 

Article 13 

La Comissió d'Estudis es regirà pel seu reglament, que haurà d'aprovar la Junta de Facultat. 
En tot cas, les funcions de la Comissió d'Estudis, segons estableixen els Estatuts de la 
Universitat de Lleida, són les següents: a) Coordinar l'elaboració del pla docent i 
supervisar-ne l'acompliment. b) Vetllar per l'actualització dels plans d'estudis i proposar-ne, 
si s'escau, la modificació. c) Estudiar les necessitats de recursos docents per garantir un 
funcionament òptim dels ensenyaments i fer les propostes que consideri convenients. d) 
Participar en l'avaluació de la qualitat de la docència en els termes que prevegi la Junta de 
Facultat i promoure mesures tendents a millorar-la.  

Article 14 

La Comissió Acadèmica estarà presidida pel vicedegà-cap d'estudis o la vicedegana-cap 
d'estudis en representació del degà o la degana, i la formaran catorze membres, que seran 
professors o professores de la Facultat o altres professionals qualificats, designats per la 
Junta de Facultat.  

 
Article 15 
 
La Comissió Acadèmica es regirà pel seu reglament, que haurà d'aprovar la Junta de 
Facultat, i tindrà com a funcions entendre i dictaminar sobre els objectius i continguts del 
currículum de Medicina i de la seva aplicació, adequació i distribució concretes en les 
diferents assignatures, sens perjudici d'altres funcions que especifiqui el seu reglament. 
 
Article 16 

 La Comissió Econòmica estarà formada pel secretari o la secretària de la Facultat, que la 
presidirà en representació del degà o la degana, i un o una representant del professorat, un o 
una representant de l'estudiantat i un o una representant del PAS, designats per la Junta de 
Facultat.  
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Article 17 

La Comissió Econòmica es regirà pel seu reglament, que haurà d'aprovar la Junta de 
Facultat, i tindrà com a funcions proposar els criteris de distribució del pressupost de la 
Facultat per a la seva aprovació per la Junta de Facultat i vetllar per la seva aplicació.  

 

CAPÍTOL III  

Equip de govern de la Facultat  

Article 18  

El degà o la degana presidirà l'equip de govern de la Facultat de Medicina que estarà 
integrat pels vicedegans o les vicedeganes, el secretari o la secretària, dos o dues 
representants de l'estudiantat, un o una per a cada un dels dos primers cicles, i elegits o 
elegides pel Consell de l'Estudiantat de la Facultat, i la persona que assumeixi la 
responsabilitat de la Secretaria Administrativa de la Facultat de Medicina.  

 
TÍTOL TERCER  
 
Órgans unipersonals  

CAPÍTOL I  

El degà o la degana  

Article 19  

D'acord amb els Estatuts de la UdL, el degà o la degana serà elegit o elegida per la Junta 
entre els professors i professores amb vinculació permanent adscrits a la Facultat, i serà 
nomenat o nomenada pel rector o la rectora. El seu mandat tindrà una durada màxima de 
tres anys i podrà ser renovat consecutivament una sola vegada.  

Article 20  

El degà o la degana té les competències que li atribueixen els Estatuts de la UdL i totes les 
altres funcions relatives al centre que aquest reglament no atribueixi a la Junta de Facultat.  

Article 21  
 
El degà o la degana podrà ser remogut o remoguda del seu càrrec mitjançant acord de la 
Junta de Facultat si aquesta aprova per majoria absoluta dels seus membres la moció de 
censura corresponent, la qual haurà d'haver estat presentada per almenys una quarta part 
dels membres de la Junta. La moció de censura haurà de ser constructiva i anirà 
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acompanyada de la presentació d'una candidatura alternativa, la qual es considerarà elegida 
en cas que la moció de censura s'aprovi.  
 
 
CAPÍTOL II  

Els vicedegans o les vicedeganes  

Article 22  

El degà o la degana nomenarà els vicedegans o vicedeganes entre el personal acadèmic 
permanent a temps complet adscrit a la Facultat. Entre els vicedegans o les vicedeganes es 
designarà un o una cap d'estudis per a cada ensenyament impartit a la Facultat.  

Article 23  

En cas d'absència, impediment o vacant, el degà o la degana serà substituït o substituïda 
interinament per un o una dels vicedegans o les vicedeganes.  

 

Article 24  

Els vicedegans o les vicedeganes tindran les funcions inherents a la seva condició, així com 
qualsevol altra que els sigui encomanada pel degà o la degana i l'equip de govern.  

 

CAPÍTOL III  

El secretari acadèmic o secretària acadèmica  

Article 25  

El degà o la degana nomenarà el secretari acadèmic o secretària acadèmica entre el personal 
acadèmic permanent a temps complet adscrit a la Facultat o entre els funcionaris dels grups 
A o B que prestin serveis a la Facultat.  

Article 26  

El secretari o la secretària actua com a fedatari, exerceix les responsabilitats de custòdia 
documental, registre i arxivament, i tindrà les funcions pròpies del seu càrrec i qualsevol 
altra que li sigui encomanada pel degà o la degana i l'equip de govern.  
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Disposició addicional  
 
Es podrà proposar la reforma d'aquest reglament a petició d'almenys una quarta part dels 
membres de la Junta, o bé del degà o la degana, prèvia consulta amb l'equip de govern. En 
tot cas, se'n requerirà l'aprovació per majoria absoluta de la Junta de Facultat. En cas que 
sigui aprovada, la proposta de modificació s'elevarà al Consell de Govern de la UdL.  

Disposició transitòria  
 
Aquest reglament entrarà en vigor en el moment de ser aprovat pel Consell de Govern de la 
UdL.  

Disposició final  
 
En tot allò no previst als Estatuts de la UdL i en aquest reglament s'aplicarà la Llei 13/1989, 
d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  


