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1. LES JUNTES DE FACULTAT 
 
 
 
“Què és una junta de facultat? On es troba situada dins de l’administració de la UAB?” 
 
 Administració de la UAB: 
 
 A. Òrgans de govern generals  
 B. Òrgans de govern territorials  
 C. Síndic de Greuges  
 D. Els agents socials 
 
 
A. Òrgans de govern generals  
 
  

1. EL CLAUSTRE 
 
  

2. CONSELL DE GOVERN 
 
 
3. COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN 

 
 
4. EQUIP DE GOVERN 

 
 
5. JUNTA CONSULTIVA 

 
 
6. ÒRGANS UNIPERSONALS 

 
 
7. CONSELL SOCIAL 

 
 
Consulta i més informació: 

(http://www.uab.es/servlet/Satellite/Administracio-i-serveis/Organs-de-govern-generals-1096478404763.html) 

 
 
 
 
B. Òrgans de govern territorials 
 

 
1. JUNTA DE FACULTAT 
 
 
2. CONSELL DE DEPARTAMENT 
 



 
3. CONSELL D'INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ I  CENTRES DE 

RECERCA PROPIS 
 
 
4. ÒRGANS UNIPERSONALS 
 

 
Consulta i més informació: 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/Administracio-i-serveis/Organs-de-govern-territorials-1096478404790.html 

 
B.1. JUNTA DE FACULTAT O ESCOLA 
 
Què és? 
És l'òrgan col·legiat de govern de les Facultats i Escoles i com a tal es compon de 
personal acadèmic, d'estudiants i de personal d'administració i serveis de tots els 
ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen, i és presidida per la degana o directora. 
El seu mandat és de tres anys, tot i que els seus reglaments poden establir renovacions 
per sectors. Es reuneix com a mínim, en sessió ordinària, un cop l'any i en caràcter 
extraordinari, les vegades que es considerin necessàries. 
 
Funcionament 
Les atribucions principals de les Juntes de Facultat o d'Escola són: 

• elaborar i aprovar el reglament de la Facultat o Escola en el marc de les 
directrius establertes pel Consell de Govern; 

• elegir i revocar el degà o director; 
• vetllar per l'execució de les polítiques d'actuació de la Facultat o Escola; 
• aprovar el pla docent i vetllar per l'organització de la docència; 
• elaborar els projectes de plans d'estudis; 
• participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de la 

seva supressió; 
• aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest 

pressupost; 
• informar de la creació, modificació o supressió de departaments i l'adscripció de 

centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat o Escola; 
• resoldre els conflictes relatius a l'adjudicació de docència d'assignatures que 

puguin sorgir amb els departaments i àrees de coneixement o especialitats; 
• proposar el nomenament de doctors honoris causa; crear una junta permanent i 

comissions. 
 
 
Qui hi forma part? 
La Junta de Facultat o d'Escola estarà formada: 
a) Degana o directora, que la presideix; per les membres de l'equip de Govern de la 
Facultat o Escola, i per les coordinadores d'estudis. 
b) Una representació del personal acadèmic de cadascun dels departaments que 
imparteixen docència en la Facultat o Escola, proporcional a la seva dedicació docent. 
Aquestes representants han d'impartir docència al centre. El professorat dels cossos 
docents universitaris ha de representar, com a mínim, el 51% de les membres de la 
Junta. 
c) Una representació de les estudiants de totes les titulacions de la Facultat o Escola. El 
conjunt de les estudiants ha de totalitzar, com a mínim, el 30% del total de la Junta. 
d) Una representació del personal d'administració i serveis del centre que sigui com a 
mínim el 10 % del total de la Junta. 
 



QUÈ HAN DE FER LES ASSEMBLEES? ENTRAR O NO A LES JU NTES? PRÓS I 
CONTRES 
 
Les assemblees han d’entrar a les Juntes malgrat que, portem anys fent el buit a la 
institució. Tindrem una funcionalitat igual que en el Consell de Govern i Claustra, sinó 
ocupem aquells llocs, la institució ja busca individus (que els acaba convertint en 
assemblees corporatives, òrgans de coordinació d’estudiants o consells d’estudiants) 
per omplir aquests càrrecs. Dividint així tota la força de les estudiants que es pot unir en 
una única lluita: NO aquesta Reforma de Plans d’Estudi. I com no reventant les 
assemblees de facultat. 
 
És paper de les assemblees lluitar contra aquesta actuació individualista I coporativista 
que està traient el cap amb lemes com: “Blonya ja està aquí, fem-ho de la millor 
manera”, és a dir: “Entararé a la Comissió de titulació per negociar el meu Grau”. 
  
A la UAB, a diferència d’altres universitats com la UPF, UB (…), les estudiants tenim 
una representació del 30% a la Junta. És un nombre considerable però no determinant 
per guanyar una votació. Davant d’aquesta situació quines possibilitats tenim: 

• Formar boc amb totes les professores i personal de la F/E que estan en contra la 
Reforma. (No nomès la comunitat estudinatil està en contra, sha de començar a 
treballar xarxes i coordinar reball amb determinades professores I PAS). 

• D’altra banda s’ha de tenir molt clar que el bloc estudiantil mai hauria de 
rebaixar-se a un Vot a favor. Ha de constar en cada acta que surti que les 
esudiants estan en contra d’aquesta Reforma. És per aixo que ha de quedar clar 
abans d’entrar a formar part d’una Junta que totes les seves membres tenen un 
posicionament clar, i no pas el de “Blonya ja està aquí, fem-ho de la millor 
manera”, o un cop a la Junta surten nous dilemes: el fet d’haver estat treballant a 
una Comissió, sol crear certa influència en les individus de sentir-se partícipes 
en una “súper millora del coneixement i el desenvolupament d’aquest” i també hi 
ha cert risc al estar tan aprop de la Institució (tenen els seus mecanismes 
formals, lingüístics, (…) també per influir en el comportament de certs 
estudiants). 

 
COM ENTARAR A LA JUNTA? 
En primer lloc s’ha de mirar que les Juntes actuals són regulars. Consultar el reglement  
veure cada quan s’han de convocar eleccions, i sinó s’han convocat o hi ha qualsevol 
irregularitat (que en moltes n’hi ha), i s’ha d’impugnar.  
Què obtenim impugnant? Doncs, que el procès es retarda quasi bé un mes més.  
Com sempre les més afectades per les irregularitats són es estudiants: falten moltes 
membres a les juntes perquè ja no estan ni a la Universitat, I això per elles es un Vot 
menys. 
Si hi ha tal irregularitat, el pas següent impugnar i desprès és convocar eleccions 
(Mateix procés que unes eleccions regulars). 

 Procés electoral 
  Convocatòria – calendari electoral 
  Presentació de candidatures 
  Campanya 

  Dia de votació 
 
I SI HI HA UNA JUNTA REGULAR AMB LES SEVES MEMBRES.  QUÈ FEM? 
Buscar qui són les memebres de la Junta que estan ocupant els llocs de les estudinats. 
Opció A:  Les juntes ocupades per assemblees. Solen fer buit. 
Problema: Possiblement les membres ja estan cessades (amb 2-3 faltes es cessa). 
Solució: demanar que el lloc l’ocupin les suplents 
 



 
Opció B : Les membres no són assembleàries, i s’han presentat inividualment:  
Problema: Molts. Actuen com a legítimes, ja que han estat escollides per unes eleccions 
democràtiques, bla bla. I es recolzen moltes vegades en la veu institucional. 
Solució: Cada assemblea que faci/busqui fórmules per arribar a aquestes estudiants, 
trobar mecanismes de comunicació, “coacció” per redireccionar-les cap a les 
assemblees (…). 

 
 
B.2. CONSELL DE DEPARTAMENT 
 
Què és? 
El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament que és 
presidit per la directora o el director. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un 
cop l'any. 
 
Funcionament 
Les atribucions principals del Consell de Departament són: 

• elaborar i aprovar el reglament de funcionament intern; 
• elegir i revocar el director; aprovar la relació i la distribució de les despeses i la 

seva execució; 
• aprovar la memòria anual de les seves activitats; 
• elaborar els informes que siguin de la seva competència; 
• programar i coordinar la tasca docent del Departament i proposar els programes 

de doctorat; 
• formular a la Junta de Facultat o d'Escola els suggeriments que cregui oportuns 

en relació amb els plans d'estudis; 
• instar la creació d'instituts universitaris d'investigació i d'altres centres de 

recerca; 
• organitzar cursos d'especialització o de divulgació, seminaris i cicles de 

conferències, dins de les seves àrees de coneixement i especialitats i fomentar 
la coordinació d'aquestes activitats amb altres departaments; 

• promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a 
la realització de treballs científics, tècnics o artístics; proposar, per a la seva 
designació, els membres de les comissions de selecció del personal docent i 
investigador, funcionari i contractat; 

• proposar la contractació de professorat emèrit i visitant; proposar la contractació 
de personal, a l'efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o específics; 

• crear comissions. 
Qui hi forma part? 
El Consell de Departament estarà constituït per tot el seu personal acadèmic doctor i 
per una representació de la resta, així com per una representació del personal 
investigador en formació, del personal d'administració i serveis i dels estudiants, en els 
termes que estableixi el reglament de cada Departament. 
 
B.3. CONSELL D'INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ  I CENTRES DE 
RECERCA PROPIS  
 
Consulta i més informació: 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/Administracio-i-serveis/Organs-de-govern-territorials/Consell-d-Institut-
Universitari-d-investigacio-i-Centres-de-Recerca-Propis-1096478422652.html 

 
B.4. ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
Consulta i més informació: 



http://www.uab.es/servlet/Satellite/Administracio-i-serveis/Organs-de-govern-territorials/Organs-Unipersonals-
1096478422670.html 

  
 
C. Síndic de Greuges  
 
 
El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les 
queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de 
garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, 
amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels 
assumptes que li hagin estat sotmesos. 
 
 
El Síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. 
No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua 
amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els 
Estatuts de la UAB.  
 
Actualment exerceix les funcions de Síndic de Greuges el Sr. Jordi Porta i Ribalta.  
 

Consulta i més informació: 

S’adjunta el Model d’instància del SÍNDIC DE GREUGES de la UAB. El formulari també es pot trobar al web de la UAB. 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/Administracio-i-serveis/Sindic-de-Greuges-1090508132498.html 

 
 
D.  Els agents socials   
 
 
Els òrgans de representació sindical del Personal d'Administració i Serveis (PAS) són la 
Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionari i el Comitè d'Empresa, per 
al PAS laboral. 
A aquests òrgans correspon, entre d'altres, la negociació de les condicions de treball del 
PAS i la participació en la selecció de places, promoció, trasllats i elaboració de les 
plantilles i de la relació de llocs de treball. 
Consulta i més informació: 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/Administracio-i-serveis/Els-agents-socials-1090508132492.html 
 
 

 
 

PLANS D’ESTUDI 
 
 

1. En el Reglement de la Facultat o Escola (F/E) és on està articuat qui té potestat 
per fer la Reforma i aprovar els nous Plans d’Estudi: Junta, junta permanent, … 

2. “La Memòria” és del que és parla a la UAB, no es parla de Pla d’Estudi, sinó de 
Memòria de Plans d’estudi. 

3. COMISSIONS de Plans d’Estudi de Grau  
3.1. Esbrinar quan i qui les ha creat. Com es pot trobar?  

• Hi ha d’haver una acta del govern territorial (Junta de la F/E) o una acta 
d’algun altre òrgan dins la Facultat que té aquesta tasca. 

• L’Acta, és pública, pot trobar-se publicada a la web de la F/E sinó es pot 
anar preguntar a la vicerectora d’esudiants, gestió acadèmica... En 
aquesta Acta es desglossa qui HA DE FORMAR part de les comissions i 
quina estructura tenen.  



• Possiblement no totes les comissions de F/E funcionen igual, però tenen 
una estructura similar, aquest és un exemple:  

• COMISSIÓ DE PLANS D’ESTUDIS dins la F/E .  
Les seves membres solen esser (no està inclòs el número de persones 
perquè això ho detrmina Junta de F/E) 

 
Membres equip deganat 
Caps de departament 
Coordiandors de titulació 
Professores dels Departaments 
Professores interfacultatives 
Estudiants (són minoria respecte a la resta de membres) 

 
D’aquesta comissió mare surten:  
• COMISSIONS DE PLANS D’ESTUDI DE TIULACIONS  (no està inclòs el 

número de persones perquè això ho detrmina Junta de F/E). 
Les seves membres solen esser: 

Vicedegana de Docència 
Professores de la tiulació  
Estudinats de la titulació 
  
 

• COMISSIÓ DE PLANS D’ESTUDI DE POSTGRAU 
Les seves membres solen ser (no està inclòs el número de persones 
perquè això ho determina la Junta de F/E): 
 Videgana coordinador 
 Coordinadora dels màsters oficials de la Facultat 
 Coord. Del 3r cicle dels dept. adscrits al centre 
 Professores amb docència en el 3r cicle per cada màster 
 Estudiant 

 
3.2. En aquestes Actes on desglossa com estan formades les COMISSIONS, 

hi ha de constar el PROTOCOL D’ELABORACIÓ I APROVACÓ DELS 
PLANS D’ESTUDI EN EL MARC DE LA FACULTAT . 
Què és això? 
Com que no hi ha cap tipus de Normativa que reguli tot el procés de la 
Reforma de Plans d’estudi, queda en mans del Govern Territorial elaborar 
un marc normatiu pel moment en què estem. Per sortir del pas van 
elaborant a contratemps normes i coses rares ja que de dificultats van 
sobrats i de normatives van necessitats. El protocol  descriu el 
procès/fases que ha de seguir “La Memòria” abans d’envair-se al Consell 
de Govern de la UAB. 
 

3.3. ENTRAR A LES COMISSIONS 
Les Comissions de Plans d’Estudi de la UAB porten treballant ja temps, 
quasi bé totes van començar entre gener i febrer o possiblement abans. 
 
Com podem entrar ARA si encara no hi ha cap membre de l’assemlea, 
etc…?  
OPCIÓ A:  Hem de saber i localitzar les estudiants que hi estan treballant. 
OPCIÓ B: Hem d’insistir als coordinadors i membres de la comissió que 
hi ha un interès de voler participar-hi (la manera: reventar, absorvir 
informació, etc. Que es determini quan es cregui convenient). No s’ha 
d’obviar que la majoria de les estudiants que estan a les Comissions, no 
solen ser assembleàries, ni de cap col·lectiu concret A VEGADES, són 



persones anònimes com es sol dir últimament. Elles creuen que estan 
formant par de la història de la Univeristat, construint una universitat de 
qualitat. El terme aquest de pública, i tal, no sol ser un dilema en les 
seves ments, ni a la seves morals, (…). Cap estudiant hauria de ser 
capaç d’anar a aquestes Comissions, per formar part com a mers 
porteres que donen legitimitat a obrir una Reforma en el camp de la 
Universitat inaugurant així l’entrada de multinacionals al camp del 
coneixement. 

 
4. ESTRATÈGIES 
 

4.1.  Localitzar/comunicar-se amb la resta de la comunitat de la F/E.  
  Com trobar el contacte de tota aquesta gent: 
  Web de faultat: cens electoral F/E 
  Contatcte informal 
  Informació a Gesió acadèmica/ logística de la F/E 
  Vicedeganes d’estudints 
  ETC 

4.2. Campanya de conscienciació i informació. 
 
PLA PILOT 
Problemes de les estudiants (existeixen problemes generals però és necessari 

detectar els específics) 
• Compaginar classes amb pràctiques, treballs en grup, etc. = MÉS FEINA! 

(que no vol dir més aprenentatge) 
• Sistema d’avaluació: 

o No el clarifiquen al principi de curs 
o Segona convocatòria (hi ha facultats que pretén treure-la) 
o Sobrecàrrega d’avaluació (avaluació contínua+final) 

• Quina titulació es tindrà al final del Pla Pilot? 
o Instàncies demanant amb quin títol acabaràs 
o Instàncies demanant títol propi (al 3r curs) 

• Pujada de taxes 
o S’insta des de la institució a que el cost de la matrícula s’equipari 

fins al cost real. 
o Ara hi ha subvencions de l’Estat però la comissió d’economia 

insta a seguir pujant. 
o Entre altres mesures: entrada de capital privat (convenis amb 

empreses. Ex: ex-rector UPC i FECSA-ENDESA) 
• Beques 

o Es redueixen fins a eliminar-les 
o Gestió d’aquestes (becàries de col·laboració) 
o Falta d’informació 

 
LLICENCIATURES 

• Diuen que poden conviure els dos plans d’estudi (il·lògic) però de la 
llicenciatura no asseguren docència. Si vols docència= GRAU 

• La gent (principalment la de 1r) faci instància demanant el document 
oficial firmat pel Ferrer i el Grasa on digui que tindrà docència i títol de 
llicenciatura (la institució t’ha de contestar SEMPRE) 

• Conviure→ significa tenir diferent docència 
• Les llicenciatures sense Pla Pilot com s’ho faran? Seran pilot una vegada 

incorporades al Grau, aniran canviant i modificant fins aconseguir el que 
ara tenen els Pilot ( a tall d’exemple, durada=4anys).  


