
REGLAMENT DE LA UNITAT DE LLETRES 
DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA 

(aprovat el 29 d’abril de 1992) 
 
 

DEFINICIÓ DE LA UNITAT 
 
Article 1 
La Unitat de Lletres del Departament de Filologia Catalana està vinculada orgànicament 
al Departament de Filologia Catalana de la  Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Article 2 
La Unitat de Lletres existeix com a conseqüència directa del sistema d’organització 
interna que es defineix en l’article 23 del Reglament del Departament de Filologia 
Catalana. 
 
Article 3 
El Centre en el qual la Unitat exerceix les seves funcions és la Facultat de Lletres de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Article 4 
Són membres de la Unitat: 
a) Tots els professors del Departament que exerceixin majoritàriament la seva docència 

a la Facultat de Lletres 
b) Els becaris postgraduats i de reincorporació universitària del Departament que 

exerceixin la seva activitat a la Facultat de Lletres 
 
 
FUNCIONS DE LA UNITAT 
 
Article 5 
La Unitat té competència en tots aquells assumptes de funcionament ordinari del seu 
àmbit de Centre que atenyen al Departament. 
 
Article 6 
Són funcions específiques de la Unitat: 
a) La programació, organització i desenvolupament de la docència en les àrees de 

coneixement adscrites al Departament (actualment Filologia Catalana i Lingüística 
General), d’acord amb les directrius fixades pel Departament. 

b) L’elaboració del Pla Docent anual i la seva aprovació abans de trametre’l als òrgans 
de direcció del Departament. 

c) La participació en l’organització i desenvolupament dels programes de recerca 
elaborats pel Departament. 

d) La participació en els òrgans de govern de la Facultat en la forma prevista en el seu 
Reglament 

e) El foment de la relació amb les altres unitats del Departament i amb les respectives 
unitats dels Departaments que imparteixen docència a la Facultat. 

f) La participació en les activitats de formació permanent i d’extensió universitària que 
organitzi el Centre 



g) El seguiment de les actuacions de la direcció del Departament en tot allò que afecta 
la Unitat 

h) La col·laboració en la formació del personal docent i investigador del Departament 
 
 
ÒRGANS DE GOVERN 
 
Article 7 
Els òrgans de govern de la Unitat són: 
a) El Consell d’Unitat 
b) El Coordinador de la Unitat 
c) La Comissió Permanent 
 
 
El Consell d’Unitat 
 
Article 8 
El Consell d’Unitat és l’òrgan superior del govern de la Unitat 
 
Article 9 
Són membres del Consell d’Unitat: 
a) Tots els professors a temps complet 
b) 2/3 del professors a temps parcial (un representant com a mínim) 
c) 1/3 dels becaris postgraduats i de reincorporació universitària (un representant com 

a mínim) 
d) Una representació dels alumnes dels diversos cursos, la qual correspondrà a un terç 

del total del Consell 
 
Article 10 
Són funcions del Consell d’Unitat: 
a) L’elaboració, modificació i aprovació del Reglament. En qualsevol cas, les 

modificacions han de ser aprovades també per la direcció del Departament. 
b) L’elecció del Coordinador, dels membres de la Comissió Permanent i dels 

representants a les comissions ordinàries del Centre 
c) L’aprovació del Pla Docent 
d) El control per a una correcta administració dels recursos econòmics de la Unitat i 

l’aprovació de la memòria econòmica anual. 
e) L’aprovació, abans d’adreçar-la a la direcció del Departament, de les propostes de 

modificació de la plantilla de professorat que imparteix docència a la Facultat i dels  
perfils, àrees de coneixement i tribunals de les places que hagin de sortir a concurs. 

f) El debat i l’aprovació de totes les qüestions d’interès general de la Unitat que siguin 
proposades pel Coordinador o per un 10 per cent dels seus membres. 

g) La creació de comissions amb finalitat específiques. 
 
Article 11 
El Consell d’Unitat es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any en sessió ordinària. 
També es reunirà quan el convoqui el Coordinador o un 20 per cent dels seus membres. 
 



Article 12 
Els acords ordinaris es prendran per majoria simple. La votació serà secreta quan ho 
sol·liciti algun dels assistents. 
 
Article 13 
Per a l’elecció o revocació del Coordinador i per a la reforma del Reglament caldrà que 
hi siguin presents el 50 per cent dels seus membres. En aquests casos els acords es 
prendran per majoria absoluta. Per a l’elecció del Coordinador serà possible una segona 
volta, en la qual només s’exigirà majoria simple. 
 
Article 14 
Els membres del Consell d’Unitat –amb l’excepció dels becaris i els professors 
associats- tenen l’obligació d’assistir a les reunions. En cas d’inassistència no 
justificada el Coordinador els advertirà per escrit. En cas de reincidència el Consell 
podrà retirar-los temporalment el dret a vot i el Coordinador ho comunicarà per escrit al 
Director del Departament. Els becaris i els professors associats tenen el dret d’assistir a 
les reunions, però no l’obligació 
 
Article 15 
S’aixecarà acta de les decisions del Consell i es farà pública pe a la seva aprovació 
 
 
El coordinador de la Unitat 
 
Article 16 
El Coordinador de la Unitat serà elegit pel Consell d’Unitat d’acord amb les criteris 
fixats en l’article 13. En cas que no hi hagi candidats, serà nomenat directament pel 
Director del Departament. 
 
Article 17 
Podran ser candidats a Coordinador els professors amb dedicació a temps complet. 
 
Article 18 
La durada del mandat del Coordinador serà de dos anys, renovable per un sol període 
consecutiu. 
 
Article 19 
Les funcions del Coordinador de la Unitat són: 
La gestió ordinària de la Unitat en tots els ordres de la seva competència 
La coordinació de la Unitat amb la direcció del Departament, amb les altres Unitats i 
amb el Centre 
L’administració dels recursos econòmics de la Unitat i l’elaboració d’una memòria 
econòmica anual. 
La representació de la Unitat, en especial a la Junta de Facultat 
L’execució dels acords del Consell d’Unitat 
 
Article 20 
Per a l’assessorament en aquestes funcions el Coordinador compta amb una Comissió 
Permanent 
 



La Comissió Permanent 
 
Article 21 
A més del Coordinador, constarà de dos membres: un professor i un estudiant. 
 
Article 22 
Aquests dos membres han de ser escollits pel Consell d’Unitat. El professor serà 
proposat pel Coordinador. En cas de ser escollit passarà a ser també un dels 
representants de la Unitat a la Junta de Facultat. L’estudiant serà proposat pels mateixos 
estudiants d’entre els seus representants al Consell d’Unitat. 
 
Article 23 
La Comissió Permanent té caràcter consultiu. La seva tasca és assessorar el Coordinador 
de la Unitat en les seves funcions. 
 
Article 24 
La Comissió es reunirà sempre que ho sol·liciti un dels seus membres. 
 
Article 25 
A proposta del Coordinador i en moments concrets poden incorporar-se a la Comissió 
Permanent altres membres de la Unitat, en especial aquells que la representen en les 
comissions ordinàries del Centre. 
 
Article 26 
La durada de la seva gestió queda vinculada al mandat del Coordinador. En qualsevol 
cas, el Coordinador podrà demanar la substitució dels seus membres en cas de dimissió, 
desacord o absència. 
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