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REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D'ANGLÈS I LINGÜÍSTICA  
 
 
TÍTOL PRIMER 
 
El departament 
 
ARTICLE PRIMER 
 
El Departament d'Anglès i Lingüística -en endavant, citat per l'acrònim DAL- és la 
unitat bàsica de la Universitat de Lleida -en endavant, UdL- encarregada 
d'organitzar i desenvolupar la recerca i la docència pròpia de les àrees de 
coneixement de Filologia Anglesa i de Lingüística General (que actualment inclouen 
les titulacions de Filologia Anglesa i Mestre en Llengües Estrangeres -Anglès-) als 
diferents centres docents, així com també un instrument de participació en el 
govern de la Uníversitat. 
 
ARTICLE SEGON 
 
El DAL aplega al seu si tot el personal acadèmic de la UdL, corresponent a les 
àrees de coneixement que li són pròpies. 
 
ARTICLE TERCER 
 
El DAL podrà estructurar-se en seccions segons criteris geogràfics, d'acord amb 
allò que s'estableix a l'article 18 dels Estatuts de la UdL. També es podrà 
estructurar en unitats segons criteris d'especificació científica. 
 
ARTICLE QUART 
 
1. Són membres del DAL: 
 

a) El professorat. 
 
b) El personal investigador i el personal acadèmic en formació que hi estigui 
adscrit. 
 
c) L'estudiantat de doctorat dels programes dissenyats pel Departament. 
 
d) El personal d'administració i serveis, que hi estigui destinat. 

 
2. Podrà col·laborar amb el DAL, temporalment, qualsevol altra persona amb 
funcions específiques de docència, formació, recerca, assessorament, 
administració i serveis, sense que en sigui considerada membre. 
 
3. Cap membre del DAL podrà ser alhora membre d'un altre departament. 
 
 



 2 

 
 
ARTICLE CINQUÈ 
 
El DAL serà governat pel Consell de Departament, amb un director o una directora i 
un secretari o una secretària. 
 
ARTICLE SISÈ 
 
El departament és una unitat de docència i de recerca encarregada de coordinar els 
ensenyaments d'una o diverses àrees de coneixement en un o més centres, 
d'acord amb la programació docent de la universitat, de recolzar les activitats i 
iniciatives docents i de recerca del professorat i d'exercir totes aquelles funcions 
que vinguin determinades pels estatuts de la Universitat de Lleida. 
 
Són funcions del DAL: 
 
1. En el capítol de la docència: 
 

a) Organitzar i desenvolupar la docència corresponent al primer i el segon 
cicles, d'acord amb els plans d'estudis i l'ordenació dels estudis feta en els 
centres docents. 

 
b) Organitzar i desenvolupar els programes de doctorat, que es proposaran a 

la Comissió de Doctorat per a cada any acadèmic, tal com preveu l'article 
95.1 i 96.2 dels Estatuts de la UdL. 

 
c) Organitzar i desenvolupar cursos de formació continuada i altres activitats 

acadèmiques, adreçades o no a l'obtenció de títols o diplomes. 
 
d) Conèixer la docència que duen a terme llurs membres i vetllar per llur 

qualitat, tot col·laborant amb els centres en la millora de la qualitat de la 
docència. 

 
e) Participar en la formació del personal acadèmic i el personal d'administració 

i serveis de la Universitat. 
 
e) Col·laborar en les tasques encaminades a la formació permanent de totes 

les persones que s'hi hagin graduat. 
 
j) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de les matèries dels 

plans d'estudis relatives a les àrees de coneixement que li són pròpies. 
 
g) Assignar el professorat ordinari, contractat, emèrit i el personal acadèmic en 

formació als diferents centres docents de la UdL perquè n'assumeixin les 
tasques de docència corresponents als plans d'estudis, tal com preveu 
l'article 23.a dels Estatuts de la UdL. 

 
h) Prendre la iniciativa en l'elaboració de plans d'estudis de noves titulacions 

no impartides fins al moment en cap dels centres de la Universitat, tal com 
preveu l'article 94.2 dels Estatuts de la UdL. 



 3 

 
j) Avaluar l'activitat docent del professorat del Departament. 
 

2. En el capítol de la recerca: 
 

a) Planificar i desenvolupar la recerca en l'àmbit de les àrees de coneixement 
que li són pròpies. 

 
b) Assignar el personal acadèmic als instituts universitaris, tal com preveu 

l'article 33.b dels Estatuts de la UdL. 
 
c) Autoritzar I'elaboració de tesis doctorals sota la direcció d'un doctor o una 

doctora, proposar els membres titulars i suplents que hauran d'avaluar les 
tesis doctorals, així com també els treballs d'investigació i el DEA.  

 
d) Subscriure contractes i convenis, que seran signats pel rector o la rectora, 

amb entitats públiques o privades tant nacionals com estrangeres, o amb 
persones físiques, per a la realització de treballs de caràcter científic, 
tecnològic o artístic.  

 
e) Conèixer la recerca que duu a terme el personal investigador del 

Departament mitjançant l'elaboració  de l'activitat investigadora. 
 
3. En el capítol del personal: 
 

a) Participar d'acord amb la legislació vigent, en el procés de selecció, 
formació, promoció i, si escau, destitució del personal destinat al 
Departament. El Departament col·laborarà en I'elaboració de la proposta 
del personal necessari per dur a terme les seves funcions. 

 
b) Proposar els membres titulars i suplents que hauran d'integrar les 

comissions encarregades de resoldre la provisió de places de professorat 
funcionari.  

 
c) Proposar la Comissió de Selecció per a la provisió de places de professorat 

funcionari interí, professorat contractat, o personal ajudant, tal com 
preveuen respectivament els articles 117, 118 i 131 dels Estatuts de la 
UdL. 

 
d) Prendre la iniciativa en la contractació de professionals en exercici extems 

a la Universitat, tal com preveu l'article 124 dels Estatuts de la UdL. 
 
e) Proposar, amb justificació de l'activitat i els mèrits de la persona 

candidata, la contractació de professorat visitant, tal com preveu l'article 
125 dels Estatuts de la UdL 

 
f) Proposar la contractació de professorat emèrit, tal com preveu, l'article 

126 dels Estatuts de la UdL. 
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g)  Proposar la planificació plurianual del personal acadèmic, d'acord amb les 
seves necessitats docents i de recerca i els criteris bàsics de política de 
professorat establerts pel Consell de Govern. 

 
h) Fomentar l'estada en altres universitats o centres de recerca del personal 

acadèmic i becaris d'investigació, tot vetllant pel compliment de la 
legislació vigent. 

 
i) Emetre els informes sobre la planificació de la política de personal docent 

i investigador, tal com figura a l'article 132.1 dels Estatuts de la UdL. 
 
j) Emetre els informes sobre la concessió d'anys sabàtics al professorat 

permanent amb dedicació a temps complet, tal com preveu l'article 136 
dels Estatuts de la UdL. 

 
k) Emetre els informes sobre l'adscripció temporal d'algun dels seus 

membres a altres departaments o instituts universitaris previstos als 
articles 10.4 i 33 dels Estatuts de la UdL. 

 
l) Proposar l'atorgament del títol de doctorat honoris causa a persones 

rellevants en I'àmbit científic, acadèmic, artístic o cultural, tal com preveu 
l'article 97 dels Estatuts de la UdL. 

 
 

4. En el capítol de la gestió: 
 

a) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos 
en els Estatuts de la UdL. 

 
b) Administrar els serveis, equipaments i recursos del Departament. 
 
c) Fer propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments,  

centres docents, i instituts universitaris, i emetre els informes 
corresponents, tal com es preveu als articles 16, 24 i 34, respectivament, 
dels Estatuts de la UdL. 

 
d) Totes les altres funcions orientades al compliment adequat de les seves 

finalitats o les que els atribueixin els Estatuts i reglaments de la Universitat i 
la legislació vigent, i també les que li hagin estat encomanades pel Consell 
de Govern.  

 
e) Promoure la màxima participació del professorat, estudiantat i personal 

d'administració en la gestió del departament. 
 

ARTICLE SETÈ 
 
El DAL haurà de ser escoltat preceptivament en tots els casos en què les seves 
funcions es vegin directament afectades. 
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ARTICLE VUITÈ 
 
1. El DAL distribuirà entre els seus membres la docència que els pertoqui, i en 
donarà compte a les instàncies corresponents. 
 
2. En l'assignació de la tasca docent, el DAL, sens perjudici del compliment de la 
normativa de dedicació del professorat, podrà preveure una participació 
particularment intensiva d'un o més dels seus membres docents en tasques de 
recerca. 
 
3. El DAL elaborarà una normativa de desenvolupament del Reglament amb la 
finalitat de regular els criteris pels quals es distribuirà la docència i es podrà 
permetre la dedicació intensiva a tasques de recerca per part dels seus membres. 
 
ARTICLE NOVÈ 
 
1. L'activitat del DAL s'atindrà a un pla anual de docència i recerca. 
 
2. Anualment, el DAL establirà els criteris de distribució i acordarà el repartirnent 
dels ingressos provinents de la partida pressupostària que li hagi estat assignada 
en el pressupost de la Universitat. En fer-ho, el DAL tindrà en compte, per bé que 
discrecionalment i no pas imperativament, els criteris de repartiment utilitzats pel 
Consell de Govern. 
 
3. El DAL elaborarà i distribuirà entre els seus membres un informe anual 
d'avaluació i seguiment del Departament en el qual donarà compte de 
l'acompliment del programa de docència, del programa de recerca, de la gestió 
econòmica, de les activitats i de les publicacions dels seus membres.  
 
 
TÍTOL SEGON  
 
El Consell de Departament 
 
ARTICLE DESÈ 
 
1. El Consell de Departament és I'òrgan superior de govern del DAL i estarà 
integrat per les persones següents: 
 

a) El director o la directora i el secretari o la secretària del DAL. 
 
b) El personal acadèmic del DAL amb dedicació a temps complet i temps 

parcial, incloent-hi els becaris d'investigació. 
 
d) Una representació de l'estudiantat dels programes de doctorat organitzats i 

desenvolupats pel DAL, entre el 8 i el 10% dels membres del Consell. 
 

e) Una representació de l'estudiantat de les titulacions de primer i segon cicle 
en les quals el DAL imparteix docència, del 19% del total de membres del 
Consell. El nombre total de representats de l'estudiantat de primer, segon, i 
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tercer cicle serà del 28% del total de membres del Consell. Com a mínim, el 
75% d'aquesta representació ha de ser estudiantat que estigui matriculat a 
les titulacions pròpies de les àrees de coneixement del DAL. 

 
f) Una representació del personal d'administració i serveis destinat al DAL de 

fins al 12%. 
 
 
ARTICLE ONZÈ 
 
1. El Consell de Departament del DAL es reunirà en sessió ordinària, si més no, 
dos cops cada any i en sessió extraordinària quan així ho decideixi el director o la 
directora del Departament o li ho sol·liciti un terç dels seus membres, 
col·lectivament, per escrit i amb indicació de I'ordre del dia que s'ha de seguir. En 
aquest cas, el director o directora ha de fixar la data en el termini màxim de 15 dies 
des de la presentació de l'escrit al registre de la UdL. 
 
2. Els membres del Consell, a títol individual o col·lectiu, podran incloure punts a 
I'ordre del dia de les sessions del Consell sempre que ho sol·licitin al director o la 
directora per escrit i amb anterioritat a la convocatòria. 
 
3. El Consell es considerarà vàlidament constituït en primera convocatòria a efectes 
de la celebració de les seves sessions quan hi assisteixin el director o la directora el 
secretari o la secretària, o les persones que legalment els substitueixin, i hi siguin 
presents, si més no -i sens perjudici del que s'estableix a l'article 14.1 d'aquest 
Reglament-, la meitat dels seus membres. 
En segona convocatòria, la sessió quedarà vàlidament constituïda, si hi són 
presents, almenys, el 25% de membres del Consell, a més a més del director o de 
la directora i del secretari acadèmic o de la secretària acadèmica o, si escau, de les 
persones que els substitueixin. 
 
4. Un cop constituït el Consell, les absències que es produeixin no invalidaran els 
acords que s'hi adoptin, per als quals es requerirà sempre majoria simple de vots, 
llevat d'aquells casos en què aquest reglament o normatives superiors disposin el 
contrari. En cap cas no es podrà delegar el vot, el qual serà secret si afecta 
persones físiques o si ho demana qualsevol membre del Consell. 
 
5. Un cop iniciada una sessió del Consell, el director o la directora, per iniciativa 
pròpia o a sol·licitud formulada verbalment per part d'algun dels seus membres, 
podrà sotmetre a votació qualsevol alteració de l'ordre o supressió d'algun dels 
punts de I'ordre del dia. Només s'hi podran incloure nous punts, també mitjançant 
votació favorable, si són presents a la sessió tots els membres que componen el 
Consell. 
 
6. A les sessions del Consell, sens perjudici del que s'estableix al punt anterior, no 
es debatran temes ni es prendran acords sobre qüestions que no figurin a l'ordre 
del dia. 
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ARTICLE DOTZÈ 
 
Són competències del Consell de Departament del DAL 
 

a) Elaborar el projecte i les modificacions del Reglament del Departament. 
 
b) Elaborar i aprovar la planificació anual de docència i de recerca del 

Departament i vetIlar pel seu compliment. 
 
c) Garantir la realització de la docència encarregada al Departament. 
 
d) Planificar les despeses del Departament, aprovar els criteris de distribució 

del pressupost anual i supervisar l'administració de les dotacions 
pressupostàries corresponents. 

 
e) Elegir i remoure del seu càrrec el director o la directora del Departament, 

d'acord amb el que s'estableix en el Reglament. 
 

f) Determinar les necessitats de places de professorat i personal investigador, 
fer les corresponents sol·licituds de convocatòria i proposar les necessitats 
del personal d'administració i serveis. 

 
g) Informar de la provisió de places i participar en els procediments de 

selecció del personal acadèmic, d'acord amb el que preveuen els Estatuts 
de la UdL. 

 
h) Conèixer i aprovar l'activitat investigadora i acadèmica dels seus membres, 

vetllar per la seva qualitat i emetre'n informe, si escau. 
 
i) Aprovar l'informe anual d'avaluació i seguiment del Departament. 
 
j) Crear totes les comissions que cregui oportunes per a l'elaboració de 

normatives de desenvolupament del Reglament. Aquestes comissions 
seran presidides pel director o la directora del Departament o pel membre 
del Consell de Departament en qui delegui.  

 
k) Totes les altres que els Estatuts de la UdL o aquest reglament li atribueixin. 

 
 
TíTOL TERCER 
 
La direcció del Departament 
 
ARTICLE TRETZÈ 
 
1. El director o la directora del DAL té la representació del Departament, n'exerceix 
les funcions de direcció i gestió ordinària del departament. 
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2. El director o la directora del DAL s'elegirà pel Consell de Departament segons els 
termes establerts pels estatuts de la Universitat de Lleida,  entre els professors/es 
doctors/es amb vinculació permanent a la UdL.  
 
3. La durada del mandat del director o la directora del DAL serà de tres anys i 
només es podrà renovar consecutivament una sola vegada. 
 
ARTICLE CATORZÈ 
 
1 . Per a I'elecció del director o la directora caldrà que siguin presents un mínim de 
dos terços dels membres del Consell. Si cal, s'establiran dues voltes seguint el 
procediment següent: 
 

a) A la votació hi podran concórrer els professors o les professores doctors 
pertanyents als cossos docents universitaris amb dedicació a temps 
complet que hagin presentat la seva candidatura. En la primera volta caldrà 
que una candidatura obtingui un nombre de vots favorables igual o superior 
al 60% dels membres del Consell presents. En la segona volta, serà elegit 
director o directora el candidat o la candidata que obtingui major nombre de 
vots, sempre que aquest sigui superior al 30% dels membres del Consell. 

 
b) Si a la segona volta no surt elegit el director o la directora, s'obrirà un nou i 

últim període electoral. 
 
3. Exhaurits els mecanismes previstos sense que s'hagi presentat cap candidatura 
a la direcció del DAL o sense que cap candidatura hagi assolit la majoria requerida, 
el Consell de Govern de la UdL serà l'encarregat de designar un director o 
directora, segons preveu l'article 72.4 dels Estatuts de la UdL. 
 
ARTICLE QUINZÈ 
 
1. El director o la directora del DAL podrà ser remogut o remoguda del seu càrrec 
pel Consell de Departament en sessió extraordinària convocada pel procediment 
establert a l'article 11.1. En aquest cas, I'ordre del dia només contindrà un únic punt 
de debat, anomenat "Moció de censura". 
 
2. Per al removiment del director o la directora caldrà que la majoria absoluta dels 
membres del Consell de Departament votin afirmativament la moció. En aquest cas, 
el director o la directora quedarà obligat o obligada a presentar la seva dimissió 
irrevocable davant l'autoritat competent l'endemà del dia del Consell. 
 
3. En el cas que la direcció del Departament quedi vacant per qualsevol altra 
circumstància, es convocarà en el termini màxim de dues setmanes un Consell de 
Departament extraordinari amb l'elecció de nou Director com a únic punt de l'ordre 
del dia, durant el qual es presentaran candidatures per a ser votades seguint el 
mateix procediment d'elecció que en l'article 14 d'aquest reglament. Entretant, el 
secretari o secretària actuarà com a director en funcions.  
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ARTICLE SETZÈ 
 
Són funcions del director o la directora del DAL: 
 

a) Representar el Departament. 
 
b) Presidir les reunions del Consell de Departament i executar-ne els acords. 
 
c) Coordinar i impulsar les activitats investigadores i acadèmiques del 

Departament. 
 
d) Dirigir la gestió pressupostària i administrativa del Departament. 
 
e) Dirigir la planificació d'activitats investigadores i acadèmiques del 

Departament i la distribució de la càrrega docent dels seus membres, 
supervisar-ne el compliment i promoure iniciatives per millorar-ne el 
funcionament. 

 
f) Promoure els ensenyaments de tercer cicle i la formació al llarg de la vida. 
 
g) Autoritzar les despeses i I'ordenació dels pagaments corresponents a les 

quantitats que els hagin estat assignades pel pressupost de la Universitat, 
tal com preveu l'article 177.2 dels Estatuts de la UdL. 

 
h) Presidir les comissions creades pel Consell de Departament o delegar-ne la 

presidència al membre del Consell que cregui convenient. 
 
i) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell de 

Departament i fixar-ne I'ordre del dia, sens perjudici del que s'estableix a 
l'article 11.1. 

 
j) Participar en el Consell de Direccions de Departament de la UdL, en el 

Consell de l'ICE, i en tots els altres organismes on hi tingui representació 
per raó del seu càrrec. 

 
k) Totes les altres funcions relatives al DAL que no hagin estat expressament 

atribuïdes al Consell de Departament. 
 
ARTICLE DISSETÈ 
 
El secretari o la secretària és la persona fedatària dels acords del Consell de 
Departament i hi exerceix les funcions d'arxivament, registre i custòdia documental. 
És nomenada entre el personal acadèmic a temps complet i remoguda del seu 
càrrec pel director o la directora, a qui assisteix en l'exercici de les seues funcions. 
 
ARTICLE DIVUITÈ 
 
No podran ser director o directora ni secretari o secretària els membres del 
professorat que estiguin afectats per una comissió de serveis. Si queden afectats 
per una comissió de serveis durant el seu mandat cessaran del càrrec. 
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TiTOL QUART 
 
El Reglament del Departament 
 
ARTICLE DINOVÈ 
 
1. La iniciativa per a la modificació del Reglament, sens perjudici del que puguin 
preveure els Estatuts de la UdL, correspon al director o la directora del DAL o a una 
quarta part dels membres del Consell de Departament. 
 
2. La proposta de modificació haurà d'anar acompanyada del text articulat 
altematiu. 
 
3. La modificació del Reglament requerirà el vot favorable de les tres cinquenes 
parts de membres del Consell de Departament. 
 
4. L'aprovació definitiva del Reglament correspondrà al Consell de Govem, tal com 
preveu l'article 47.2.c dels Estatuts de la UdL. 
 
ARTICLE VINTÈ 
 
En tot allò que no reguli de manera expressa aquest Reglament, hom s'atindrà al 
que disposen els Estatuts de la UdL, les normatives elaborades pel propi 
departament,  i les disposicions legals que li siguin d'aplicació, especialment la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 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. 
 
Disposició final primera 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia que sigui aprovat pel Consell de 
Govem de la UdL. 
 
Disposició final segona 
 
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament resta expressament derogat el 
Reglament anterior del Departament d'Anglès i Lingüística. 
 


