Normativa de la creació, composició i funcions de la Comissió d’Igualtat
de la Junta de la Facultat de Ciències
Aprovada en JP del 14 de febrer de 2020

PREÀMBUL
1. En el marc del IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB, Quadrienni 2019-2023, aprovat
pel Consell de Govern a la sessió del 4 de juliol de 2019, tots els centres docents de la Universitat
Autònoma de Barcelona han de comptar amb una Comissió d’Igualtat Delegada de la Junta del
Centre. Concretament, la mesura 1.3.5. estableix com a objectiu operatiu 4. “Impulsar la creació de
comissions d’igualtat als centres docents i de recerca amb la participació de PAS, PDI i alumnat”
(Objectiu estratègic “1.3. Garantir el desenvolupament del marc normatiu i les polítiques d’igualtat a
la Universitat”, Eix 1. “Promoció de la cultura i les polítiques d’igualtat de gènere”, IV PAG)
2. El punt m) de l’article 10. Competències del Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries,
Departaments i Instituts Universitaris d’investigació i Centres de Recerca Propis (Acord del Consell de
Govern de 29 de gener de 2004 i modificat per Acords de Consell de Govern de 29 d’abril de 2004,
de 2 d’octubre de 2008, de 25 d’abril de 2012 i de 17 de juliol de 2013), s’especifica com a
competència de la Junta de Facultat o Escola la creació de comissions.
3. La proposta de normativa sobre la creació, composició i funcions de la Comissió d’Igualtat del
centre docent que es detalla a continuació és el resultat de l’encàrrec de l’Observatori per a la
Igualtat i del Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat per donar compliment al IV PAG, concretament
a l’objectiu operatiu 4 mencionat al punt 1 del preàmbul, Impulsar la creació de comissions d’igualtat
als centres docents i de recerca amb la participació de PAS, PDI i alumnat.

Article 1. Composició
La Comissió d’Igualtat ha d’estar formada pels membres següents:
a) La persona representant de les polítiques d’igualtat de la Facultat de Ciències, que la
presideix.
b) Un membre de l’Equip de deganat de la Facultat de Ciències (en cas de que la persona
representant del centre no formi part de l’equip de deganat).
c) Un/a delegat/da de cada departament, designat/da per la Direcció del departament.
d) Fins a 2 persones en representació del Personal de l’Administració i Serveis.
e) Fins a 4 persones en representació de l’alumnat de la Facultat de Ciències (Grau i Postgrau).
f) Fins a 2 persones en representació del personal docent i investigador.
Aquelles persones que, de manera sistemàtica i no justificada, no assisteixen a les convocatòries de
reunió de la comissió d’igualtat seran substituïdes per nous membres.

Article 2. Competències
Seran funcions de la Comissió d’Igualtat:

a) Coordinar la implementació i el seguiment del Pla d’acció en matèria d'Igualtat de la UAB a
la Facultat de Ciències.
b) Vetllar pel correcte desenvolupament del marc normatiu i de les polítiques d' igualtat de la
Universitat en el centre.
c) Presentar informes periòdics sobre les polítiques d’igualtat a la Junta Permanent de la Facultat
de Ciències.
d) Proposar a l’equip de deganat, activitats o accions relacionades amb la perspectiva de
gènere, especialment en l’àmbit docent i científic.

Article 3. Convocatòria
1. El deganat convoca a proposta de la presidència de la Comissió d’Igualtat de la Junta de la
Facultat de Ciències en els termes que preveu aquest article.
2. La Comissió d’Igualtat de la Junta de la Facultat de Ciències s’ha de reunir en sessió ordinària,
com a mínim, un cop l’any.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada per la Junta Permanent de la Facultat
de Ciències.

