
PROCEDIMENT PER A LA CONVOCATÒRIA I ACTUACIONS DE LES 

REUNIONS VIRTUALS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 

DEPARTAMENT 

Aprovat per Consell de Departament de 5 d'octubre de 2018 

 

Per a la convocatòria en sessió virtual de la Comissió Permanent del 

Departament, i per a les actuacions possibles dutes a terme per la mateixa, 

s'atendrà a les següents condicions:  

1. Sobre les actuacions. Les qüestions que es poden tractar en les reunions 

virtuals de la Comissió Permanent del Departament podran ser les relatives a 

qualsevol assumpte de tràmit, així com totes aquelles referides a les 

competències que té delegada la pròpia Comissió, establertes en l'Art. 5 del 

Reglament de Règim Intern als següents apartats:  

c) Elaborar informes relatius a la creació, modificació, denominació, 

adscripció i supressió de departaments.  

f) Proposar la convocatòria de les places vacants dels cossos docents 

universitaris i elevar la proposta de les i els integrants de les comissions 

conforme al previst en l'Estatut de la Universitat. 

g) Participar en els procediments d'avaluació del personal docent i 

investigador. 

h) Participar en els procediments d'avaluació, certificació i acreditació de 

la Universitat que afecten a les seves activitats. 

j) Establir les necessitats de personal i materials que siguen precises per 

al desenvolupament de les activitats del Departament. 

k) Aprovar el pla d'actuació docent i investigadora i la memòria anual del 

Departament, abans de l'inici de cada curs acadèmic. 

l) Emetre, si escau, informe d'adscripció dels seus integrants a instituts 

universitaris de recerca. 

m) Distribuir l'activitat docent entre els seus membres i supervisar la 

qualitat de la docència que s'imparteix. 

o) Conèixer, coordinar i difondre les activitats investigadores dels qui 

integren el Departament. 

p) Informar preceptivament i proposar la designació d'integrants de les 

comissions avaluadores per a l'obtenció del grau de doctor/a. 

q) Proposar, previ informe del Consell de Govern, el nomenament de 

col·laboradors honorífics amb funcions de suport i assistència a 

l'ensenyament, així com per realitzar tasques de recerca, entre 



especialistes de reconeguda competència que acrediten experiència 

professional fora de l'àmbit acadèmic universitari 

r) Emetre informe sobre la concessió de llicències per estudis al seu 

professorat per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a 

una universitat, institut o centre de recerca, nacional o estranger 

s) Conèixer, mitjançant l'informe de la directora o del director, l'estat 

d'execució del pressupost assignat pel Consell de Govern de la 

Universitat. 

t) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa vigent. 

 

En qualsevol cas, els assumptes tractats en aquestes reunions s'elevaran a la 

reunió ordinària següent del Consell de Departament per a la seva ratificació, si 

escau.  

2. Sobre la convocatòria. Les convocatòries per a les reunions virtuals de la 

Comissió Permanent del Departament es realitzaran per correu electrònic als 

seus membres. S’hauran d'adjuntar en elles tota la informació pertinent sobre els 

assumptes que se sotmeten a aprovació. Així mateix, s'adjuntarà l'ordre del dia, 

així com l'acta de l'anterior  sessió virtual per a la seva aprovació, si escau.  

3. Sobre els terminis. Una vegada remesa la convocatòria juntament amb tota 

la informació dels assumptes que es van a tractar, els membres de la Comissió 

Permanent disposaran d'un termini de 24 hores per fer arribar qualsevol 

disconformitat amb els assumptes que es van a tractar, amb l'opció “Respondre 

a tots”. En el cas de sol·licitar-se qualsevol tipus d'aclariment que requereixi 

aportar nova informació, aquest termini tornarà a iniciar-se quan aquest 

aclariment sigui comunicada. S'avisarà de l'inici de la reunió i del seu terme a 

tots els membres via correu electrònic (durada 24 hores).   

4. Sobre l'aprovació, si escau, dels assumptes a tractar. Si passat el termini 

de 24 hores, cap membre de la Comissió Permanent manifestés la seva 

disconformitat expressa amb els punts a tractar, s'entendrà que aquesta 

Comissió ha donat el vistiplau als corresponents assumptes de l'ordre del dia. 

Per contra, si algun membre de la Comissió Permanent manifestés la seva 

disconformitat expressa amb algun dels assumptes a tractar, aquest assumpte 

no serà aprovat i hauria de tractar-se en el següent Consell de Departament 

ordinari que se celebrés a partir d'aquesta data. 

  

 


