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Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la 
modificació del Reglament del Departament d’Història i Història de l’Art  

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I 
HISTÒRIA DE L’ART 

Article 1

On hi diu:

El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia es constitueix…

Hi ha de dir:

El Departament d’Història i Història de l’Art es constitueix ...

Article 2

On hi diu:

El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia de la URV és la unitat bàsica 
encarregada...

Hi ha de dir:

El Departament d’Història i Història de l’Art de la URV és la unitat bàsica encarre-
gada...

Article 3

On hi diu:

El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia està format pel col·lectiu 
docent i investigador, les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de 
coneixement següents: Arqueologia, Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, 
Història Moderna, Història Contemporània, Història d’Amèrica, Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques, Geografia Física, Geografia Humana, Anàlisi Geogràfica Regional, 
Història de l’Art, Didàctica de les Ciències Socials, Música, Didàctica de l’Expressió 
Musical...

Hi ha de dir:

El Departament d’Història i Història de l’Art està format pel col·lectiu docent i in-
vestigador, les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement 
següents: Arqueologia, Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Mo-
derna, Història Contemporània, Història d’Amèrica, Ciències i Tècniques Historio-
gràfiques, Història de l’Art, Didàctica de les Ciències Socials, Música i Didàctica de 
l’Expressió Musical...

Article 4

On hi diu:

Són funcions de Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia:

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull 
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universi-
tària...
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Hi ha de dir:

Són funcions de Departament d’Història i Història de l’Art: 

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull 
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, de tercera missió...

Article 6

On hi diu:

1. El Consell de Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia és l’òrgan col·
legiat de govern dels departaments.

Hi ha de dir:

1. El Consell de Departament d’Història i Història de l’Art és l’òrgan col·legiat de 
govern del departament.

Se suprimeix:

2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de 78 membres.

El punt 3 passa a punt 2 i on hi diu:

d) Una representació del professorat a temps parcial no doctor que hi estigui 
adscrit, en una proporció mínima d’un per cada sis o fracció, elegits per aquest 
col·lectiu i entre aquest.

e) Una representació dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, en 
una proporció mínima d’un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu 
i entre aquest.

f) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els en-
senyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de Doctor o Doctora, 
en els quals el Departament imparteixi docència, elegits per aquest col·lectiu 
i entre aquest. Aquesta representació serà del 15% del total del membres del 
Consell. El Consell de Departament en determina els escons corresponents

Hi ha de dir:

d) Una representació del professorat a temps parcial no doctor que hi estigui 
adscrit, en una proporció d’un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·
lectiu i entre aquest.

e) Una representació dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, en 
una proporció d’un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre 
aquest.

f) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments en els quals el 
Departament imparteixi docència. Aquesta representació és del 15% del total 
del membres del Consell. El Consell de Departament en determina els escons 
corresponents.

El punt 4 passa a punt 3

Article 7

On hi diu:

Són competències del Consell de Departament d’Història, Història de l’Art i Geo-
grafia…
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Hi ha de dir:

Són competències del Consell de Departament d’Història i Història de l’Art...

Article 8

On hi diu:

El Consell de Departament el convoca el director o directora o a petició d’una cin-
quena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Depar-
tament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició 
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament. 

Hi ha de dir:

El Consell de Departament el convoca el director o directora o a petició d’una cin-
quena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Depar-
tament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició 
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament. El procediment normal de con-
vocatòria del Consell és el correu electrònic oficial. 

Article 9

On hi diu:

El Consell de Departament s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim un cop 
al trimestre. També es pot reunir en sessió extraordinària.

Hi ha de dir:

El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Les 
reunions ordinàries s’han de dur a terme almenys dues vegades l’any.

Article 12

On hi diu:

L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delega-
ble.

Hi ha de dir:

L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot només és dele-
gable a membres del Consell, amb un escrit adreçat formalment al director o direc-
tora abans de l’inici de la sessió del Departament, sobre punts concrets de l’ordre 
del dia i, si s’escau, s’ha indicar expressament el sentit del vot.

Article 14 

On hi diu:

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els 
punts que constin a l’ordre del dia.

Hi ha de dir:

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els 
punts pertinents que constin a l’ordre del dia. 
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Article 18 

Se suprimeix:

El director o directora del departament proposarà un vicepresident o una vicepre-
sidenta d’entre els membres del professorat del Departament que formen part de 
la Comissió Acadèmica.

Article 19

Se suprimeix:

La composició d’aquestes comissions és la següent:

On hi diu:

a) Comissió Permanent: 

Estarà integrada pels membres del Consell de Departament següents:

· El director o directora del Departament.

· El secretari o secretària del departament.

· El vicepresident o la vicepresidenta de la Comissió Acadèmica del Departa-
ment

· 1 representant del professorat de cada un dels grans àmbits del Departa-
ment: Història, Geografia, Història de l’Art, Mestres.

· El representant del Departament a la Comissió de Doctorat de la URV.

· El representant del Departament a la Comissió de Recerca de la URV.

· El responsable administratiu o la responsable administrativa del Departa-
ment

· 3 estudiants d’entre els que són membres del Consell de Departament.

b) Comissió Acadèmica

Estarà integrada pels membres del Consell de Departament següents:

· El director o directora del Departament.

· El secretari o secretària del Departament.

· 2 estudiants d’entre els que són membres del Consell de Departament.

En formaran part, a més,

· Els responsables dels ensenyaments en els quals el Departament té presència 
majoritària. Si no són membres del Departament, amb veu però sense vot.

Hi ha de dir:

a) La composició de la Comissió Permanent és la següent:

· El director o directora del Departament.

· El secretari o secretària del Departament.

· Els responsables d’ensenyament d’Història i Història de l’Art.

· Un representant dels ensenyaments a la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia.
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· El responsable administratiu o la responsable administrativa del Departa-
ment.

· 2 estudiants d’entre els que són membres del Consell de Departament.

b) La composició de la Comissió Acadèmica és la següent:

· El director o directora del Departament.

· El secretari o secretària del Departament.

· Els responsables dels ensenyaments en els quals el departament té presència 
majoritària. Si no són membres del departament, amb veu però sense vot.

· 2 estudiants d’entre els que són membres del Consell de Departament. 

Article 22

On hi diu:

El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el 
professorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps com-
plet que hi pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels 
membres del Consell de Departament, pot ser·ho un funcionari dels cossos docents 
universitaris no doctor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Hi ha de dir:

El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el 
professorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps com-
plet que hi pertanyi.

Article 29

On hi diu:

El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia…

Hi ha de dir:

El Departament d’Història i Història de l’Art…

Article 30

On hi diu:

El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia...

Hi ha de dir:

El Departament d’Història i Història de l’Art...


