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1) El nom del Departament és “Ciències Mèdiques Bàsiques”, amb l’acrònim CMB com a 
denominació resumida quan així convingui. 
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1) El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (CMB) es regirà per la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre de 2001, d’Universitats i per les seves modificacions per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril de 2007, per les normes dictades per al seu desenvolupament, pels 
Estatuts de la Universitat de Lleida i pel present Reglament. 

2) Seran objectius del Departament la promoció, el desenvolupament i la transmissió dels 
coneixements científics bàsics en el marc d’especialitats com la biomedicina, biotecnologia, 
biologia de sistemes, infermeria, i nutrició humana i dietètica, dins dels àmbits de coneixement 
que incloguin les activitats i coneixements propis de la Bioquímica i Biologia Molecular, Genètica, 
Microbiologia, Estadística i Investigació Operativa, i Anatomia Patològica, sense perjudici de la 
incorporació de nous àmbits de coneixement d’acord amb el desenvolupament futur d’aquest 
concepte i del propi departament. 
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1) La seu central del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques està a l’edifici de la Facultat de 
Medicina, sens perjudici d’ocupar altres espais en un futur i sense perjudici que els seus 
membres desenvolupin les tasques docents i investigadores a d’altres àmbits i estructures de la 
UdL. 

2) El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques és membre de l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida (IRBLLEIDA) i dels seus òrgans de gestió i recerca, sense perjudici de la lliure 
adscripció dels seus grups de recerca a l’IRBLLEIDA segons determini la normativa 
corresponent. 
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1) Són membres del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, d’acord amb l’article 11 dels 
Estatuts de la Universitat de Lleida, el professorat, el personal investigador i el personal 
acadèmic en formació que hi està adscrit, l’estudiantat de doctorat matriculat en els programes 
del departament i el personal d’administració i serveis que hi està destinat. 
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1) Són funcions del Departament aquelles que li atorguen l’article 12 dels Estatuts de la Universitat 
de Lleida.  
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1) El Departament tindrà un Consell de Departament, un director, un secretari i una Junta de 
Departament, delegada del Consell de Departament.  

2) Com a comissions delegades del Consell, el Departament constituirà dues comissions on es 
discutiran i proposaran accions pròpies del seus àmbits d’actuació, d’acord amb els articles 14 i 
15 d’aquest reglament. 

a) La Comissió de Recerca. 

b) La Comissió de Professorat. 
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1) El Consell de Departament n’és l’òrgan superior de govern, i en formen part: 

a) Membres nats: 

i) El director o directora i el secretari o secretària del Departament 

ii) El personal acadèmic doctor adscrit al Departament 

iii) La resta de personal acadèmic adscrit al Departament amb dedicació a temps complet. 

b) Representants d’altres col·lectius 

i) Una representació del personal acadèmic adscrit al Departament que no estigui 
comprès en els apartats anteriors, equivalent al 10% del total dels membres del Consell 

ii) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals participi el 
Departament, equivalent al 26% del total dels membres del Consell, dels quals el 75% 
seran estudiants de primer i segon cicle i la resta estudiants de doctorat. 

iii) Una representació del Personal d’Administració i Serveis adscrit al Departament, de fins 
al 12% del total de membres del Consell 

2) La renovació del Consell es farà cada tres anys, amb excepció de la representació de 
l’estudiantat, que es renovarà cada dos anys, segons estableixen els Estatuts i la normativa 
electoral elaborada pel Consell de Govern de la UdL. 

3) La variació en el nombre de membres nats determinarà els canvis en el nombre de 
representants al Consell de Departament. La Junta de Departament determinarà, en un temps 
màxim de 90 dies des de la presa de possessió o baixa d’algun membre nat del Consell de 
Departament, la incorporació o reducció dels representants electes. 
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a) Ampliacions 

i) Els representants s’incorporaran al Consell de Departament en el mateix ordre que 
ocupaven a l’acta electoral 

ii) En cas d’esgotar-se l’acta electoral, els llocs no coberts romandran vacants fins al 
següent període electoral. 

b) Reduccions 

i) Els membres electes deixaran el Consell de Departament en l’ordre invers al qual 
figuraven en l’acta electoral. 
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1) Són competències del Consell de Departament les que li atorga l’article 71.1 dels Estatuts de la 
Universitat de Lleida. Algunes d’aquestes funcions poden ser dutes a terme per delegació, 
segons s’especifica en els articles 14 i 15 d’aquest reglament, per les Comissions de Recerca i 
Professorat del Departament, que les sotmetran al Consell pel seu debat i aprovació.  

 
2) Específicament, i sense que això entri en contradicció amb l’apartat anterior, són competències 

del Consell de Departament: 
 

a. Elaborar el reglament del departament. 
b. Elaborar i aprovar la planificació anual de docència a proposta de la comissió de 

professorat i vetllar pel seu compliment. 
c. Elaborar i aprovar la planificació anual de recerca del departament a proposta dels 

grups de recerca i la comissió de recerca i vetllar pel seu compliment. 
d. Garantir la realització de la docència encarregada al departament. 
e. Planificar les despeses del departament, aprovar els criteris de distribució del 

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

f. Elegir i remoure el director o directora del departament, d'acord amb el que s'estableix 
en el reglament. 

g. 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. 

h. Informar de la provisió de places i participar en els procediments de selecció del 
personal acadèmic, d'acord amb el que preveuen aquests Estatuts. 

i. Conèixer i aprovar l'activitat investigadora i acadèmica dels seus membres, vetllar per la 
seva qualitat i emetre'n informes, segons s'escaigui. 

j. Definir els criteris que es requeriran per a formar un grup de recerca i aprovar-ne la seva 
constitució i representació en les comissions delegades del Consell. 

k. Aprovar l’informe anual d’avaluació i seguiment del departament. 
l. Promoure els ensenyaments de tercer cicle. 
m. Les altres que li atribueixen els Estatuts o el reglament. 
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1) El Consell es reunirà almenys un cop cada sis mesos. El Consell es reunirà en sessió 

extraordinària cada vegada que el convoqui el director del Departament o quan ho demani 
almenys 1/3 dels membres del Consell. 

 
2) Les reunions del Consell requeriran la presència del director o la directora i del secretari o la 

secretària i del quòrum de la meitat del seus membres en primera convocatòria. En segona 
convocatòria es requerirà un quòrum d’un 25% del membres del Consell  per a la validesa dels 
acords presos. Les decisions es prendran per majoria simple dels assistents, excepte en els 
casos previstos en aquest reglament. Les votacions seran secretes sempre que ho demani un 
dels membres del departament o quan la qüestió que es voti faci referència a una persona del 
departament. No s’admetran els vots delegats. 

 
3) Les reunions del Consell seran obertes a tots els membres del Departament que no ho siguin del 

Consell, amb veu i sense vot. 
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1) El director del Departament serà escollit pel Consell de Departament en els termes establerts 
pels estatuts, entre els professors i professores doctors amb vinculació permanent ala universitat.  

2) La votació en el Consell per a l’elecció del director serà nominal i secreta i requerirà un quòrum 
d’assistència del 51% dels membres del Consell. 

3) La durada del mandat del director serà de tres anys i renovable consecutivament una sola 
vegada. 

4) Per debatre i votar la revocació del director serà necessària la sol·licitud de convocatòria d’un 
Consell extraordinari, amb un únic punt de l’ordre del dia, per part d’almenys 1/3 dels membres 
del Consell de Departament. La votació serà nominal i secreta i requerirà un quòrum 
d’assistència del 51% del membres del Consell. La revocació serà efectiva si la proposta obté 
majoria absoluta del assistents. 

5) En cas d’absència temporal del director, assumirà la funció temporal vacant el secretari del 
Departament. Cas que el secretari no pugui fer-se’n càrrec o no reuneixi les condicions per 
aquesta funció, assumiria aquesta funció un/a professor/a doctor/a amb vinculació permanent i 
dedicació a temps complet proposat pel director. Si el director no es troba en condicions de 
delegar les seves funcions o es preveu que la vacant durarà més de 4 mesos, el Consell de 
Departament procedirà a l’elecció del seu successor, segons el procediment de l’apartat 1 
d’aquest article. 
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1) Són funcions del director del Departament: 

a) Representar al 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 planificació d’activitats 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. 

e) Vetllar pel compliment de les tasques docents del personal acadèmic del departament i 
adoptar les iniciatives escaients. 

f) Promoure els ensenyaments de tercer cicle. 

g) Dirigir la gestió pressupostària i administrativa del Departament. 

h) Totes aquelles altres funcions relatives als departaments que no hagin estat expressament 
atribuïdes al Consell. 
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1) El secretari del departament serà designat pel Director del Departament entre el personal 
acadèmic a temps complet. 

2) Són funcions del secretari o secretària: 

a) Convocar les sessions del Consell per ordre del director o la directora i redactar les actes de 
les sessions.  

b) Col·laborar en la coordinació del Departament, especialment en el funcionament de l’oficina 
del departament i en el seguiment de les despeses d’acord amb el pressupost anual. 

c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb les directrius del Consell del 
Departament. 

d) Donar fe dels acords del Consell de Departament. 

e) Mantenir la pàgina web del departament on hi consti la informació sobre les diferents 
activitats docents i de recerca, amb menció específica dels grups de recerca. 

f) Elaborar els criteris adients per aconseguir l’especialització en diferents tasques del Personal 
d’Administració i Serveis, d’acord amb el Consell de Departament. 

g) Elaborar criteris sobre l’organització de l’oficina del Departament i sobre la nomenclatura 
dels rètols a les dependències del Departament, encapçalament de la correspondència i 
dels treballs científics, etc. 

h) Totes les altres que el Consell li atribueixi. 
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1) El Consell de Departament podrà delegar les seves funcions a una Junta de Departament, 
d’acord amb l’apartat 2 de l’article 71 dels Estatuts de la UdL amb la següent composició:  

a) Dos representants del personal acadèmic a temps complet, que en aquest cas seran el 
director/a i el secretari/a del Departament 

b) Un representant de la Comissió de Recerca 

c) Un representant de la Comissió de Professorat.  

d) Un representant del professorat a temps parcial que sigui membre del Consell de 
Departament 

e) Un representant dels becaris que sigui membre del Consell de Departament 

f) Tres representants de l’estudiantat, un per cada cicle, que siguin membres del Consell 
de Departament 

g) Un representant del PAS que sigui membre del Consell de Departament 

2) Son competències de la Junta: 

a) Tramitar assumptes urgents, com ara la inscripció de tesis doctorals i similars. En 
aquest cas, el director/a podrà convocar la Junta del departament amb caràcter 
d’urgència amb una antelació de dos dies per tal de tramitar assumptes que així ho 
requereixin. La Junta informarà al Consell de tots els tràmits realitzats amb el 
procediment d’urgència.  

b) Quan la Junta prengui decisions executives haurà d’informar-ne immediatament al 
Consell i obtenir la seva ratificació. En aquest cas, el Consell de Departament podrà ser 
convocat amb caràcter extraordinari per avaluar la proposta de la Junta. 

c) En el cas que el Consell de Departament consideri que l’actuació de la Junta depassa 
els límits d’aquest reglament, s’haurà de procedir a la seva renovació. En un cas extrem, 
això pot ser motiu per a convocar un Consell Extraordinari de revocació del Director del 
Departament, d’acord amb l’article 10.4 d’aquest reglament. 
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1) La Comissió de Recerca estarà presidida pel director/a, que actuarà de portaveu al Consell i a la 

Junta, i en formaran part tots els membres del Consell de Departament que siguin investigadors 
principals d’algun projecte amb avaluació externa i que formin part d’un grup de recerca 
reconegut pel departament.  

2) La Comissió es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos per presentar propostes a la 
reunió de la Junta de Departament o al Consell. 

3) Els membres de la Comissió, podran delegar, amb veu però sense vot, la seva assistència en un 
altre membre del seu grup de recerca que sigui membre del Consell de Departament. 

4) La Comissió de Recerca té com a finalitat elaborar i assessorar al Consell de Departament sobre 
els següents punts: 
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a) Proposta d’avaluació de l’activitat científica dels Grups de Recerca. 
 
b) Proposta de distribució de fons per a la recerca. 

 
c) Propostes sobre millores estructurals. 
 
d) Propostes sobre el funcionament de serveis del Departament. 

 
e) Informar les propostes de creació, modificació o supressió de grups de recerca. 

 
f) Proposta per a la selecció i contractació de personal investigador. 

 
g) Projecte de recerca triennal, amb actualització anual. 

 
h) Memòria anual de les activitats científiques. 
 
i) La Comissió de Recerca recollirà i farà pública, la informació d’interès per als 

investigadors de les unitats de recerca. 
 

j) La Comissió de Recerca, proposarà plans per a l’ampliació dels personal dedicat a al 
recerca: tècnics, investigadors, becaris. 
 

k) La Comissió de Recerca redactarà i presentarà a la Junta de Departament els informes 
que se sol·licitin al Departament, amb relació a la recerca i, en particular, els informes 
preceptius per a la lectura de les tesis doctorals. 
 

l) Fomentar els intercanvis científics entre els diferents grups de recerca, facilitant la 
realització de reunions de formació i intercanvi entre membres d’aquest o altres 
departaments. 

 
m) Criteris per potenciar l’obtenció de recursos per al finançament de la recerca provinents 

d’institucions i/o entitats públiques i privades. 
 
5) La Comissió de Recerca podrà prendre acords corresponents al seu àmbit de competències 

sempre que s’informi al Consell de Departament. Els acords que es prenguin per assentiment 
sense opinions en contra o per una majoria de més dels 2/3 de la Comissió de Recerca en cas 
de votació, s’entendran com d’aplicació immediata. En aquest cas, es presentaran al Consell per 
a la seva ratificació. Queden excloses les accions de contractació de nou personal tècnic o de 
nous professorat amb dedicació preferent a la recerca que s’hauran de discutir en la Comissió de 
Recerca i en la de Professorat i hauran de ser aprovats en el Consell. 
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1) La Comissió de Professorat estarà presidida pel director o la directora i formada per tots els 

membres del Consell de Departament que siguin coordinadors d’alguna de les assignatures 
encarregades al departament. 

 
2) La Comissió es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos per presentar propostes al 

Consell de Departament. 
 

3) El coordinador d’una assignatura podrà delegar la seva representació, amb veu però sense vot, 
en un altre professor de l’assignatura que sigui membre del Consell de Departament. 

 
4) La Comissió de Docència elaborarà a partir del suggeriment dels diferents àmbits de coneixement 

i presentarà al Consell les següents propostes: 
 

a) Proposta d’avaluació dels equips de docència. 
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b) Proposta de distribució de les dotacions pressupostàries per a la docència. 
 

c) Propostes sobre el funcionament dels serveis docents del Departament. 
 

d) Propostes sobre la provisió de places vacants de professorat i ajudants. 
 

e) Propostes de programes teòrics. 
 

f) Proposta de programes teòrics i pràctics del tercer cicle ( amb la col·laboració de la Comissió 
de recerca). 

 
g) Proposta de programes teòrics i pràctics d’especialització, reciclatge i extensió universitària. 

 
h) Proposta de programes teòrics i pràctics de nous ensenyaments. 

 
i) Recollir i fer pública, la informació d’interès per a millorar la docència. 

 
j) Proposar plans per a l’ampliació del professorat i emetre informes raonant les necessitats. 

 
k) Redactar i presentar a la Junta de Departament els informes que se sol·licitin al Departament 

amb relació a la docència i ser dipositaris dels resultats de les enquestes que siguin 
comunicades al Departament. 

 
l) Contactar, mitjançant els seus representants, amb els òrgans gestors de la docència a nivell 

dels ensenyaments i de la Universitat i també de les societats dedicades a la promoció de 
l’educació en el camp de les Ciències de la Salut. 

 
5) En els casos que es consideri oportú l’estudiantat podrà sol·licitar la participació amb veu però 

sense vot en la Comissió de Professorat, prèvia petició adreçada al cap de Departament. De 
manera similar la Comissió podrà sol·licitar la presència de l’estudiantat quan ho consideri 
oportú, prèvia sol·licitud al Consell de l’estudiantat. 

 
6) La Comissió de Professorat podrà prendre acords corresponents al seu àmbit de competències 

sempre que s’informi al Consell de Departament. Els acords que es prenguin per assentiment 
sense opinions en contra o per una majoria de més dels 2/3 de la Comissió en cas de votació, 
s’entendran com d’aplicació immediata. En aquest cas, es presentaran al Consell per a la seva 
ratificació. Queden exclosos els acords corresponents a la convocatòria de noves places de 
professorat que s’hauran de discutir en la Comissió però hauran de decidir-se en reunió del 
Consell.   
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1) L’activitat de recerca del departament s’organitza al voltant dels grups de recerca, sense que això 
impliqui cap restricció sobre la capacitat de recerca de cada membre del departament d’acord 
amb les disposicions legals vigents.  

2) Els grups de recerca del departament es classificaran d’acord amb la normativa de la Universitat 
de Lleida. 

3) Els grups de recerca constaran amb la seva denominació a la pàgina web del departament. 

4) Els grups de recerca són autònoms en la gestió dels seus recursos i les seves línies de treball.  

5) Els grups de recerca podran integrar-se en Instituts de Recerca adscrits a la Universitat de Lleida 
d’acord amb la normativa que estableixi cada Institut. 

6) Els grups de recerca han de participar en la manera que decideixi el Consell de Departament en 
el finançament de les despeses comunes que es derivin de l’activitat de recerca. 
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1) L’oficina del departament vetllarà pel bon funcionament administratiu en els àmbits de les 
competències que li siguin assignades d’acord amb les funcions pròpies de l’administració 
departamental. 

2) El PAS adscrit a la secretaria del departament desenvoluparà les seves funcions d'acord amb els 
criteris generals establerts per la Gerència de la UdL i la normativa vigent. 
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1) D’acord amb la normativa de la UdL, el departament sol·licitarà la creació de serveis de suport a 
la recerca que potenciïn l’aprofitament de la infrastructura i l’accés a determinades tècniques a 
tots els grups de recerca del departament i de la resta de la universitat . 

2) Aquests serveis hauran de tenir un pressupost autònom i diferenciat del pressupost del 
departament. 
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1) A proposta d’un mínim del 20% del Consell de Departament o bé a proposta d’un mínim del 10% 

dels membres del Departament, el Consell de Departament celebrarà sessió  extraordinària per 
debatre i votar la proposta de modificació d’aquest reglament. Aquesta sessió requerirà 
l’assistència de la majoria absoluta dels membres del Departament. La votació serà nominal i 
secreta i la proposta de modificació serà acceptada si obté la majoria simple dels vots emesos. 
Cas de prosperar, la proposta serà elevada al Consell de Govern per a la seva aprovació. 


