
REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ 
 

Aquest reglament s’adequa a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu, a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’Universitats, a la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i als 

Estatuts de la Universitat de Lleida, en vigor segons el Decret 201/2003, de 26 d’agost. 

 

El Departament es regeix per allò que disposa aquest reglament, per les disposicions que, sobre 

aquest assumpte, estableixen els Estatuts de la Universitat de Lleida i per les altres disposicions 

que li siguin d’aplicació. 

 

Article 1 

 

D’acord amb l’article 9 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, “els departaments són unitats 

bàsiques encarregades d’organitzar i desenvolupar la recerca i la docència pròpia de les 

respectives àrees de coneixement en un o més centres. Són també un instrument de participació 

en el govern de la Universitat. Els departaments estaran constituïts per una o diverses àrees de 

coneixement i aplegaran el personal acadèmic de les especialitats que corresponguin a les 

respectives àrees". 

 

Article 2 

 

1. Són membres del Departament de Filologia Catalana i Comunicació el professorat i el personal 

investigador que hi estigui adscrit, l’estudiantat de doctorat dels programes dissenyats pel 

Departament i el personal d’administració i serveis que hi estigui destinat. 

 

2. Podrà col·laborar-hi temporalment qualsevol altra persona amb funcions específiques de 

docència, formació, recerca, assessorament, administració i serveis, sense que sigui considerada 

membre del Departament. 

 

3. Ningú que sigui membre del Departament no ho podrà ser de cap altre de la mateixa 

universitat. 

 

Article 3 

 

Són funcions del Departament: 

 

a) Planificar i desenvolupar la recerca en l’àmbit de les seues àrees de coneixement. 

 

b) Organitzar i desenvolupar la docència pròpia de les respectives àrees de coneixement en el 

primer i el segon nivell, d’acord amb els plans d’estudi i l’ordenació dels estudis feta en els 

centres docents. 

 

c) Organitzar i desenvolupar els programes de tercer cicle. 

 

d) Organitzar i desenvolupar cursos de formació continuada i altres activitats acadèmiques, 

adreçades o no a l’obtenció de títols o diplomes. 

 

e) Conèixer i vetllar per la qualitat de la docència i de la recerca que duen a terme els seus 

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

 

f) Participar en la formació del personal acadèmic i, si escau, del personal d’administració i 

serveis de la Universitat. 

 

g) Participar, d’acord amb la legislació vigent i aquests Estatuts, en el procés de selecció, 

formació, promoció i, quan s’escaigui, remoció del personal destinat al departament. El 



departament col·laborarà en l’elaboració de la proposta del personal necessari per dur a terme les 

seues funcions. 

 

h) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en aquests Estatuts. 

 

i) Col·laborar en les tasques encaminades a la formació permanent de totes les persones 

graduades. 

 

j) Proposar l’establiment, la modificació o la supressió de les matèries dels plans d’estudis 

relatives a les seues àrees de coneixement. 

 

k) Proposar els membres titulars i suplents que hauran d’integrar les comissions encarregades de 

resoldre la provisió de les places de professorat, i els membres dels tribunals que hauran d’avaluar 

les tesis doctorals. 

 

l) Administrar els serveis, equipaments i recursos del departament. 

 

m) Proposar la planificació plurianual del personal acadèmic, d’acord amb les seues necessitats 

docents i de recerca i els criteris bàsics de política de professorat establerts pel Consell de 

Govern. 

 

n) Totes les altres funcions orientades al compliment adequat de les seues finalitats o les que els 

atribueixin els Estatuts i reglaments de la Universitat i la legislació vigent, i també les que els 

hagin estat encomanades pel Consell de Govern. 

 

Article 4 

 

l. El Departament de Filologia Catalana i Comunicació estarà governat pel seu Consell de 

Departament, i subsidiàriament per una Junta de Departament amb funcions delegades pel 

Consell. 

 

2. El Departament de Filologia Catalana i Comunicació es podrà estructurar en unitats 

científiques o acadèmiques, d’acord amb el que estableixi per majoria absoluta el seu Consell. 

Aquestes unitats son àmbits d’especialització i recerca de caràcter intern i quedaran vinculades, a 

efectes docents, administratius i pressupostaris, a les decisions dels òrgans de govern del 

Departament. El nombre mínim per a la constitució d’una unitat és de quatre membres del 

personal acadèmic amb dedicació a temps complet o equivalents a temps parcial. 

 

3. Cada unitat serà constituïda per tots els membres de l’àrea o àrees de coneixement i subàrees 

que la componen, inclosos els becaris o les becàries, i una representació de l’estudiantat. La 

direcció de la unitat l’exercirà el cap o la cap d’unitat, elegit o elegida entre el professorat a temps 

complet. Caldrà que aquestes unitats prevegin els seus propis procediments interns pels quals es 

regiran, i també les seues competències, per delegació del Consell. La durada del seu mandat serà 

coincident amb la de la direcció del Departament. 

 

Article 5 

 

1. El Consell de Departament és l’òrgan superior de govern i es reunirà com a mínim un cop 

cada quadrimestre de forma ordinària, i de forma extraordinària quan ho decideixi el director 

o la directora, o bé la Junta de Departament per majoria, o bé quan ho demani per escrit un 

terç dels membres del Consell. Les convocatòries ordinàries de les reunions del Consell de 

Departament s’hauran de fer per escrit amb almenys set dies d’anticipació i amb una 

diferència d’uns 15 minuts com a màxim entre la primera i la segona convocatòria. 

 

2. Les decisions del Consell es prendran per majoria simple sempre que l’abstenció no sigui 

l’opció majoritària, i les votacions seran secretes sempre que ho demani un terç dels membres 

assistents, quan afectin directament persones, o quan hagin de donar lloc a l’elecció de 



càrrecs. En aquest darrer cas, els vots vàlids seran a la candidatura o a una de les candidatures 

que es presentin, o bé en blanc. 

 

Article 6 

 

El Consell de Departament estarà integrat per les persones següents: 

 

a) El director o la directora i el secretari o la secretària del Departament. 

 

b) El personal acadèmic amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. 

 

c) Una representació del personal acadèmic del Departament no comprès en els apartats 

anteriors, equivalent al 12% del total de membres del Consell. 

 

d) Una representació de l’estudiantat equivalent al 27% del total de membres del Consell, 

reservant com a mínim una plaça per a l’estudiantat de doctorat. 

 

e) El personal d’administració i serveis destinat al Departament, equivalent al 10% del total de 

membres del Consell. 

 

Article 7 

 

Són competències del Consell de Departament: 

 

a) Elaborar el Reglament del Departament. 

 

b) Elaborar i aprovar la planificació anual i l’avaluació de l’activitat docent i de recerca del 

Departament i vetllar 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 Universitat. 

 

h) Conèixer i aprovar l’activitat investigadora i acadèmica dels seus membres, vetllar per la seua 

qualitat i emetre’n informe, si escau. 

 

i) Aprovar la memòria anual del Departament. 

 

j) Totes les altres que els Estatuts o el Reglament li atribueixin. 

 

Article 8 

 

1. La Junta de Departament serà l’òrgan permanent del Consell, tindrà funcions específiques 

delegades per aquest, i es reunirà com a mínim un cop cada dos mesos, presidida pel director 

o la directora del Departament. 

 



2. La Junta de Departament estarà formada pel director o la directora, el secretari o la secretària, 

el coordinador o la coordinadora d’estudis, els coordinadors o les coordinadors de titulació, 

els o les caps de les unitats del Departament, i per una representació proporcional de 

l’estudiantat i del personal d’administració i serveis que hi estigui destinat, mantenint els 

percentatges de composició del Consell de Departament. 

 

3. El mandat de la Junta serà el mateix que el del director o la directora del Departament, si bé la 

representació de l’estudiantat podrà ser renovada d’acord amb els períodes propis d’aquest 

estament. 

 

4. La Junta podrà ser convocada pel director o directora en qualsevol moment, i les decisions es 

prendran per majoria absoluta dels membres presents a la reunió. 

 

Article 9 

 

1. El director o la directora de departament té la representació del Departament, n’exerceix la 

direcció i la coordinació i executa els acords del seu Consell. 

 

2. El rector o la rectora de la Universitat nomenarà el director o la directora de departament, que 

el Consell de Departament haurà elegit, amb el vot favorable d’una majoria absoluta dels seus 

membres, entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat. 

 

3. Si cap de les persones elegibles esmentades en el punt anterior no presentés candidatura, o cap 

no obtingués la majoria indicada, s’obriria un segon torn electoral al qual podria concórrer tant el 

professorat doctor dels cossos docents universitaris a temps complet com el professorat funcionari 

no doctor i el professorat contractat doctor. S’escollirà la candidatura que en primera votació 

obtingui la majoria absoluta dels membres del Consell, o, en cas que cap no hi arribi, la que en 

segona votació obtingui la majoria simple. 

 

4. La durada del mandat del director o la directora de departament serà de tres anys i només es 

podrà renovar consecutivament una vegada, sempre que es tracti de mandats complets. 

 

5. Donat cas que s’hagin exhaurit els mecanismes previstos en el Reglament per a l’elecció del 

director o la directora sense que cap candidatura hagi assolit la majoria requerida en farà la 

designació el Consell de Govern. En aquest cas regiran també les limitacions previstes en el 

paràgraf anterior. 

 

6. El Consell de Departament podrà remoure el director o la directora de departament per majoria 

absoluta dels seus membres. En aquest cas, per tal d’escollir un nou director o directora, s’obrirà 

un període electoral en els mateixos termes que estableixen els punts anteriors, si bé la durada del 

seu mandat s’ajustarà als terminis establerts per al conjunt de la Universitat. 

 

7. El mateix mecanisme previst en el punt anterior s’aplicarà en cas de dimissió o de baixa 

definitiva del director o la directora. 

 

Article 10 

 

Son funcions del director o la directora de Departament: 

 

a) Representar el Departament. 

 

b) Presidir les reunions del Consell de Departament i de la Junta 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. 

 

g) Totes les altres funcions relatives als departaments que no hagin estat expressament atribuïdes 

al Consell o a altres càrrecs de l’equip directiu. 

 

Article 11 

 

El secretari o la secretària serà la persona fedatària dels acords del Consell de Departament, que 

serà nomenada i, si s’escau, remoguda del seu càrrec, pel director o la directora entre el 

professorat a temps complet del Departament. El secretari o la secretària prendrà nota dels acords 

del Consell de Departament i de la Junta, i al començament de cada sessió d’aquests òrgans, 

després de la lectura de l’ordre del dia, sotmetrà a aprovació l’acta de la sessió anterior. 

 

Article 12 

 

El coordinador o la coordinadora d’estudis serà la persona encarregada d’elaborar el pla docent i 

la coordinació del tercer cicle del Departament, i serà nomenada i, si s’escau, remoguda del seu 

càrrec pel director o la directora entre el professorat a temps complet del Departament. 

 

Article 13 

 

1. El Departament 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 Departament, 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. L’activitat dels departaments s’atindrà a un pla anual de docència i recerca. 

 

4. Anualment, el Departament establirà els criteris de distribució i acordarà el repartiment dels 

ingressos provinents de la partida pressupostària que li hagi estat assignada en el pressupost de la 

Universitat. 

 

5. El Departament elaborarà anualment una memòria d’activitats en la qual haurà de donar 

compte de l’acompliment del programa de docència, del programa de recerca, de la gestió 

econòmica, de les activitats i de les publicacions dels membres del Departament. El Consell de 

Govern dictarà les normes adients per tal de garantir l’estudi i la publicitat de les memòries. 

 

Article 14 

 

Per a la reforma, derogació o renovació d’aquest reglament caldrà la convocatòria expressa del 

Consell de Departament i la seua aprovació per majoria qualificada de dos terços. Cas que sigui 

acceptada la proposta de modificació serà elevada al Consell de Govern per a la seua aprovació. 

 


