
REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDICINA EXPERIMENTAL 

 � 

��������	
���
�����	����	
��


������
��������	��

 

�������
��
���
��� 
���
�����������


1) El nom del Departament és “Medicina Experimental”, amb l’acrònim ‘DME’ quan així convingui. 
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1) El Departament de Medicina Experimental (DME) es regirà per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 de 
abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; i per les 
normes dictades per al seu desenvolupament pels Estatuts de la Universitat de Lleida (UdL) i pel 
present Reglament. 

2) L’objectiu del Departament és la generació i transmissió de coneixement científic en les 
disciplines de l’Anatomia i Embriologia Humanes, Biologia Cel·lular, Farmacologia, Fisiologia, 
Histologia, Immunologia i Nutrició, en el marc dels ensenyaments universitaris de medicina, 
nutrició humana, tecnologia d’aliments, biotecnologia i infermeria, sens perjudici de la 
incorporació de nous àmbits de coneixement o futurs ensenyaments. 
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1) La seu central del Departament de Medicina Experimental està a l’edifici de la Facultat de 
Medicina-IRBLLEIDA, sens perjudici que els seus membres desenvolupin les tasques docents i 
investigadores a d’altres àmbits i estructures de la UdL. 

2) El Departament de Medicina Experimental es constitueix com a membre actiu del Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA) i dels seus òrgans de gestió i recerca. 
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1) Són membres del Departament de Medicina Experimental, 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 i el personal d’administració i serveis que hi 
està destinat.  

2) No es pot ser membre de més d’un departament. 
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1) Són funcions del Departament aquelles que li atorguen l’article 12 dels Estatuts de la Universitat 
de Lleida:  

a) Planificar i desenvolupar la recerca en els seus àmbits de coneixement 

b) Organitzar i desenvolupar la docència pròpia de llurs àmbits de coneixement en els 
ensenyaments de grau d’acord amb els plans d’estudis i l’ordenació dels estudis feta en els 
centres docents 

c) Organitzar i desenvolupar els programes de postgrau i formació continuada, i altres activitats 
acadèmiques, adreçades o no a l’obtenció de títols o diplomes. 

d) Conèixer la docència i la recerca 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 del personal d’administració i serveis de la 
Universitat. 

f) Participar, d’acord amb la legislació vigent i els Estatuts de la universitat, en el procés de 
selecció, formació, promoció i, si s’escau, remoció del personal destinat al departament. El 
departament ha de col·laborar en l’elaboració de la proposta del personal necessari per dur 
a terme les seves funcions. 

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

h) Col·laborar en les tasques encaminades a la formació permanent de totes les persones 
graduades. 

i) Proposar l’establiment, la modificació o la supressió de les matèries dels plans d’estudis 
relatives a llurs àmbits de coneixement. 

j) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions encarregades de 
resoldre la provisió de les places de professorat, i els membres dels tribunals que han 
d’avaluar les tesis doctorals. 

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

l) Proposar la planificació pluriennal del personal acadèmic, d’acord amb llurs necessitats 
docents i de recerca i els criteris bàsics de política de professorat establerts pel Consell de 
Govern. 

m) Totes les altres funcions orientades al compliment adequat de llurs finalitats o les que els 
atribueixen els Estatuts i els reglaments de la Universitat i la legislació vigent, i també les que 
els han estat encomanades pel Consell de Govern. 
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1) El Departament tindrà un Consell de Departament, un director/a, un secretari/a i les següents 
Comissions delegades del Consell de Departament: 

a) La Junta Permanent de Departament 



REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDICINA EXPERIMENTAL 

 " 

b) La Comissió Assessora 
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1) En els casos en què la dispersió física o altres raons de funcionament ho recomanin, el 
departament es podrà estructurar en seccions, d’acord amb les autoritzacions i 
procediments que estableix els estatuts de la UdL. 

2) El Consell de Govern de la universitat fixarà el nombre mínim de membres per constituir una 
secció departamental.   
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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/a i el secretari/a 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 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 Universitat de Lleida. 

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. 

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. 

b) Reduccions 
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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 la Junta Permanent o la 
Comissió Assessora, que les sotmetran, si s’escau, al Consell per a la seva discussió i 
aprovació: 

a) Elaborar el reglament del departament 

b) Elaborar i aprovar la planificació anual de docència 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 el director/a 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 aquests Estatuts 

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

i) Aprovar l’informe anual d’avaluació i seguiment del departament 

j) Promoure els ensenyaments de postgrau i formació continuada 

k) 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/a del Departament o quan ho demani 
almenys 1/3 dels membres del Consell. 

 
2) Les reunions del Consell requeriran la presència del director/a i del secretari/a 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 votacions del Consell seran obertes a tots els membres del Departament que no siguin del 

Consell, amb veu i sense vot. 
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1) El director/a del Departament serà escollit pel Consell de Departament en els termes establerts 
pels estatuts, entre els professors/es doctors amb vinculació permanent a la Universitat.  

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

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

4) Per debatre i votar la revocació del director/a 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/a, assumirà la funció temporal vacant el secretari/a del 
Departament. Cas que el secretari/a no pugui fer-se’n càrrec o no reuneixi les condicions per 
aquesta funció, aquesta serà assumida per un professor/a doctor amb vinculació permanent 
proposat pel director/a. Si el director/a 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 competències del director/a 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 postgrau i formació continuada 

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) Són competències del secretari/a: 
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a) El secretari/a és la persona fedatària dels acords del consell de departament i hi exerceix les 
funcions d’arxivament, registre i custòdia documental. És nomenat entre el personal 
acadèmic a temps complet del departament i remogut del seu càrrec pel director/a, a qui 
assisteix en l’exercici de les seves funcions. 

b) Convocar les sessions del Consell per ordre del director/a i redactar les actes de les 
sessions.  

c) Col·laborar en la coordinació del Departament, especialment en el funcionament de l’oficina 
del departament i en el seguiment de la gestió pressupostària i administrativa del 
Departament. 

d) 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 Permanent de 
Departament, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 71 dels Estatuts de la UdL. La Junta Permanent, 
formada per membres del Consell i respectant els percentatges de representació del Consell de 
Departament, estarà constituïda de la forma següent: els representants del personal acadèmic a 
temps complet seran el director/a i el secretari/a del Departament, i dos representants de la 
Comissió de Assessora; els altres membres seran: un representant del professorat a temps 
parcial, un representant de l’estudiantat, i un representant del PAS. 

2) Son competències de la Junta gestionar els afers administratius que requereixin una tramitació 
urgent com ara la inscripció de tesis doctorals i similars, entre d’altres. 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.  
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1) La Comissió Assessora estarà formada per membres del Consell de Departament. La comissió 
assessora estarà presidida pel director/a, i en formaran part: 

• Un representant de cada àrea de coneixement. També podran tenir-hi un representant propi 
les unitats docents (perfils singulars) de les àrees de coneixement. 

• Els IP de projectes de recerca homologats, excloent aquells que ja representin a una àrea de 
coneixement o aquells que el seu darrer projecte finançat hagués finalitzat fa més de 2 anys.  

• Qualsevol membre del Departament que ho sol·liciti i la sol·licitud sigui aprovada pel Consell 
de Dept. 

  
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 de Departament. 

3) Els membres de la comissió podran delegar la seva assistència en un altre membre del 
Departament, que participarà amb veu però sense vot. 

4) La Comissió tindrà per funció assessorar al Departament en els afers de Recerca: 

 
a) Fer propostes d’avaluació de l’activitat científica dels Grups de Recerca 
 
b) Fer propostes  de distribució de fons per a la recerca 

 
c) Fer propostes  sobre millores estructurals 
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d) Fer propostes sobre el funcionament dels serveis del Departament 
 

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

f) Fer propostes  per a la selecció i contractació de personal investigador 
 

g) Fer la memòria anual de les activitats científiques 
 
h) Recollir i fer pública la informació d’interès per als investigadors de les unitats de recerca 

 
i) Proposar plans per a l’ampliació dels personal dedicat a al recerca: personal tècnic de 

suport a la recerca, investigadors, i becaris, entre d’altres 
 

j) Redactar i presentar al Consell de departament els informes que se sol·licitin al 
Departament en relació a la recerca i, en particular, els informes preceptius per a la 
lectura de les tesis doctorals 
 

k) 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 

 

5) La Comissió tindrà per funció assessorar al Departament en els afers de Docència: 

a) Fer propostes  d’avaluació dels equips de docència 
 

b) Fer propostes de distribució de les dotacions pressupostàries per a la docència 
 

c) Fer propostes  sobre el funcionament dels serveis docents del Departament 
 

d) Fer propostes  sobre la provisió de places vacants de professorat 
 

e) Fer propostes  de programes teòrics i pràctics de grau, postgrau i formació continuada  
 

f) Fer propostes  de programes teòrics i pràctics de nous ensenyaments 
 

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

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

 
i) 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 els àmbits de les ciències de la vida i les ciències de la salut. 
 

6) Les propostes de la Comissió Assessora només seran vàlides si hi assisteixen la meitat + 1 del 
seus membres 

 
7) En els casos que es consideri oportú l’estudiantat podrà sol·licitar la participació en la Comissió 

Assessora, prèvia petició adreçada al director o directora 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. 
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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.  
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2) Els grups de recerca són autònoms en la gestió dels seus recursos i les seves línies de treball.  

3) La definició d’un grup de recerca s’establirà en el marc del document de “Tipologia de Grups de 
Recerca UdL”, aprovat pel Consell de Govern de 16/12/05, o bé els nous documents que es 
puguin generar per les institucions competents. 
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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 Universitat de Lleida, el departament sol·licitarà la creació de 
serveis de suport a la recerca que potenciïn l’aprofitament de la infraestructura 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 20% dels membres del Consell de Departament o bé a proposta d’un 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. 


