
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA UNITAT DEPARTAMENTAL  
D’ECONOMIA DE L’EMPRESA AL CAMPUS DE  SABADELL 

(Aprovat en Consell de la Unitat el 28-6-10) 
 

 

Article 1.- NATURALESA 

1.1.  La Unitat del Campus de Sabadell és una de les dues Unitats en què s’estructura el 
Departament d’Economia de l’Empresa. 

1.2. D’acord amb l’apartat 3 de l’article 5  del Reglament del Departament d’Economia  de 
l’empresa, a la Unitat s’hi adscriu el personal acadèmic i investigador en formació del 
departament que imparteix almenys el 50% de la seva docència a la Facultat d’Economia i 
Empresa al Campus de Sabadell. 

 

Article 2.- ÒRGANS DE GOVERN 

Els òrgans de govern de la Unitat seran el Consell de la Unitat, la Comissió Permanent de la 
Unitat i el/la Coordinador/a de la Unitat. 

 

Article 3.- COMPOSICIÓ I FUNCIONS DEL CONSELL DE LA UNITAT 

3.1.  El Consell de la Unitat es l’òrgan superior de representació de la Unitat i està composat 
per tot el personal acadèmic i una representació dels diferents sectors de la comunitat 
universitària adscrits a la Unitat en la mateixa proporció que el Consell de Departament. 

3.2. Són funcions del Consell de la Unitat: 

a) L’elecció del coordinador/a de la Unitat. 

b) Elaborar, aprovar i modificar el reglament de la Unitat, que serà ratificat pel Consell del 
Departament. 

c) L’aprovació del pressupost i  el tancament econòmic anual  dels recursos econòmics 
assignats pel departament a la Unitat.   

d) Aprovar la proposta de Pla Docent anual de la Unitat. 

e) Dissenyar els informes que afectin al professorat de la Unitat relacionats amb l’article 
13.2, apartat n del Reglament del Departament. 

f) Informar sobre la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus 
corresponents plans d’estudis, quan afectin a titulacions impartides de Sabadell. 

g) Elaborar propostes sobre afers relacionats amb la Unitat 

h) Qualsevol altra que li delegui el Departament. 

 

Article 4.- CONVOCATÒRIA DEL CONSELL DE LA UNITAT 

4.1. El Consell de la Unitat es reunirà com a mínim dues vegades a l’any, en sessió ordinària 
convocada pel Coordinador/a de la Unitat. 

4.2. Es podran convocar sessions extraordinàries del Consell de la Unitat a iniciativa del 
Coordinador/a de la Unitat, de la Comissió Permanent de la Unitat, que ho decidirà per 
majoria simple, o obligatòriament pel Coordinador de la Unitat a petició escrita d’un 20% 
dels membres del Consell de la Unitat. 

4.3. En qualsevol cas, la convocatòria serà notificada per escrit, amb ordre del dia i un mínim 
de quatre dies d’antelació. 

4.4. Per a la vàlida constitució del Consell de la Unitat s’exigirà la presència de la meitat més un 
dels membres en primera convocatòria i d’un 30% dels seus membres en segona 
convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard que la primera. 

4.5. Els acords del Consell de la Unitat es prendran per majoria simple dels membres presents. 



 

Article 5.- COMISSIÓ PERMANENT DE LA UNITAT 

5.1. La Comissió Permanent de la Unitat és, per delegació del Consell de la Unitat, l’òrgan 
ordinari de gestió de la Unitat. 

5.2. La Comissió Permanent estarà formada   6  membres:  

a) Cinc membres escollits entre els membres de la Unitat. 

b) I pel coordinador/a de la Unitat, que la presidirà. 

El membre entre els cinc escollit amb més vots  serà el representant de la Unitat a la 
Comissió Executiva del Departament, a que es refereix l’apartat 3c de l’article 13 del 
reglament del Departament, l’elecció del qual està regulada per l’apartat 4b del dit article. 
En cas d’empat a vots s’utilitzarà el procediment establert per la UAB en aquestes 
situacions. 

En cas de renuncia o absència de llarga duració del membre escollit amb més vots el 
representant de la Unitat a la Comissió Executiva serà el següent membre de la comissió 
permanent amb més vots obtinguts. 

5.3. Els cinc membres escollits es renovaran coincidint amb la renovació del càrrec de 
coordinador. Aquests seran escollits, prèvia presentació de candidatura, entre tots els 
membres del Consell de la Unitat, amb votació secreta, on cada membre podrà votar un 
màxim de  tres candidats.  

En el cas que, al finalitzar un curs acadèmic, un membre de la comissió permanent deixi 
de forma part de la Unitat Campus de Sabadell es convocaran eleccions parcials a l’inici 
del curs següent. 

5.4. Les reunions de la Comissió Permanent seran convocades pel Coordinador/a, adjuntant a 
la convocatòria un ordre del dia. Es designarà un dels seus membres com a secretari, a 
proposta del Coordinador/a, per a aixecar acta dels acords de les sessions. 

5.5. Per a la valida constitució de la Comissió Permanent de la Unitat s’exigirà la presència del 
30% dels seus membres. 

5.6.  Els acords de la Comissió Permanent es prendran per majoria simple dels membres 
presents. 

 

Article 6.- FUNCIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA UNITAT 

Són funcions de la Comissió Permanent de la Unitat: 

a)  Elaborar el pressupost i el tancament econòmic anual de la Unitat. 

b)  Elaborar  la proposta de Pla Docent anual que es presentarà a l’aprovació del Consell de 
la Unitat. Aquesta proposta s’elaborarà des dels grups de docència al Campus de 
Sabadell amb coordinació als grups de docència del Campus de Bellaterra. 

c)  Qualsevol altra funció que li delegui el Consell de la Unitat. 

 

Article 7.- COORDINADOR/A DE LA UNITAT 

7.1. D’acord amb l’article 23.1. del reglament del Departament, el coordinador/a és el 
representant i el coordinador de l’activitat de la Unitat. 

7.2. El mandat del/ de la Coordinador/a serà de 3 anys, reelegible consecutivament només una 
vegada. 

7.3. Poden optar al càrrec tots els professors i professores permanents de la Unitat amb 
dedicació exclusiva. 

7.4. El procediment d’elecció de Coordinador/a de la Unitat  serà el següent: 

a)  En el moment en què el Director del Departament convoqui eleccions a la Comissió 
Executiva del Departament, s’obrirà automàticament un període de presentació de 



candidatures. Caldrà dipositar-les per escrit, amb una antelació mínima d’una setmana 
a la reunió del Consell de la Unitat. 

b)  Les paperetes de vot per a l’elecció del coordinador hauran de ser de vot a persona o 
bé de vot en blanc.  Per a ser escollit Coordinador/a serà necessària la majoria 
absoluta dels membres presents del Consell de la Unitat. En el cas que s’hagi presentat 
més d’una candidatura, i cap hagi obtingut majoria absoluta, es procedirà a una segona 
volta entre els dos candidats que hagin obtingut més vots, i es proclamarà coordinador 
el candidat que obtingui majoria simple.  En el cas de candidatura única la primera 
votació serà sempre suficient. 

7.5. Per a proposar la revocació del Coordinador/a cal presentar al Consell de la Unitat una 
moció avalada per un terç dels seus membres. Aquesta moció es discutirà en una reunió 
extraordinària del Consell de la Unitat. En cas que la moció de revocació sigui aprovada 
s’obrirà un procés d’elecció en el termini màxim d’un mes. 

 

Article 8.- FUNCIONS DEL/DE LA COORDINADOR/A DE LA UNITAT 

Són funcions del/de la Coordinador/a de la Unitat: 

a) La gestió i coordinació de la Unitat en totes les competències que li atorga l’article 
23.1 del reglament del Departament. 

b) L’execució dels acords del Consell i de la Comissió Permanent de la Unitat 

 

Article 9 SUBSTITUCIÓ DEL COORDINADOR/A  

En cas de baixa per malaltia de llarga duració, renuncia o absència (superior a 3 mesos)  del 
coordinador/a de la Unitat el director del departament anomenarà en funcions al substitut 
corresponent a proposta de la comissió permanent de la unitat. Aquesta substitució en cap cas 
no podrà perllongar-se més de sis mesos consecutius. 

 

Article 10.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

La modificació d’aquest reglament requerirà una majoria absoluta dels membres del Consell de 
la Unitat presents en la sessió convocada amb aquesta finalitat. 

 

 

Transitòria 1ª 

La aprovació d’aquest reglament requerirà una majoria absoluta dels membres del Consell de 
la Unitat presents en la sessió convocada amb aquesta finalitat. 

 

Transitòria 2ª 

Aquest Reglament començarà a aplicar-se l’endemà de la seva aprovació per part del Consell 
del Departament. 

 

Disposició derogatòria 

Queda derogat el Reglament de  règim intern de la Unitat Departamental  d’Economia de 
l’Empresa a  Sabadell aprovat  el març de 2005. 
 

 

 

Sabadell, 28 de juny de 2010 


