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Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la modificació del Reglament 
del Departament d’Economia.

Article 17
  1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el 

Consell ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.
  2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han 

d’estar formades per membres que hi pertanyen.
  3. Les comissions les convoca el president o presidenta, a iniciativa pròpia. 
  4. En qualitat de comissió delegada del Consell i amb caràcter anual per cada curs acadèmic es 

constituirà una Comissió de Govern formada per:
a) El director o directora.
b) El secretari o la secretària.
c) Els professors Catedràtics del Departament.
d) Un representant, sempre que sigui membre del Consell de Departament, de les unitats docents 

següents, en una proporció d’un per cada vuit professors permanents a temps complert o frac-
ció:
d.1 - Estructura Econòmica, Política Econòmica i Hisenda Pública i Història i Institucions Eco-

nòmiques
d.2 - Estadística i Econometria
d.3 - Teoria Econòmica

e) Un representant dels estudiants de tercer cicle o, si no n’hi ha cap, de segon o primer cicle, que 
sigui membre del Consell de Departament.

f) Un representant del PAS.

Els representants de les unitats docents del PDI, dels estudiants i del PAS seran escollits pels seus res-
pectius col·lectius segons els criteris de l’article 15 del Reglament del Departament.

  5. Són funcions de la Comissió Permanent: 
a) Tenir cura del desplegament, el seguiment i l’avaluació del programa docent i d’investigació, i 

també de l’execució del pressupost.
b Col·laborar amb el director o directora en les tasques de direcció i coordinació que li són prò-

pies.
c) Elaborar informes i estudis per discutir-los al Consell.
d) Proposar al Consell de Departament les qüestions relatives a les convocatòries de concursos 

públics i contractació de professorat, que ha de ratificar el Consell.
e) Redactar les modificacions del Reglament del Departament, que ha d’aprovar el Consell.
f) Redactar la memòria anual d’activitats.

  6. El director o directora del Departament pot dissoldre la Comissió Permanent al final de cada curs 
acadèmic (mes de juliol) i demanar que els diferents col·lectius escullin de nou els seus represen-
tants.

  7. Al final de cada curs acadèmic (mes de juliol) si la meitat més 1 dels membres d’un col·lectiu 
del Consell de Departament demana canviar els seus representants es procedirà a un nou procés 
d’elecció.

  8. La Comissió de Govern la convoca el director o directora del Departament. Els acords s’adopten si 
hi assisteix la meitat més un dels membres, entre els quals s’inclouen el director o directora, o per-
sona en qui delegui, i el secretari o secretària, o persona que el substitueixi. Els acords es prenen 
per majoria simple dels assistents. El director o directora té vot de qualitat.


