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REGLAMENT DE LA  
SECCIÓ DE PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 

DEL DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 
 
 
Article 1. Disposicions generals 
La Secció de Prehistòria i Arqueologia forma part del Departament d’Història i 
Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Està integrada per les àrees de Prehistòria 
i d’Arqueologia, i duu a terme les funcions que li són pròpies segons el Reglament del 
Departament d’Història i Arqueologia, de la Facultat de Geografia i Història i de 
l’Estatut de la Universitat de Barcelona o de les normes que el desenvolupin. 
 
Article 2. Membres de la Secció 
1. Són membres de la Secció de Prehistòria i Arqueologia: 

a) El professorat funcionari i contractat permanent. 
b) El professorat contractat no permanent. 
c) Els investigadors i investigadores permanents adscrits a la Secció, 
d) El personal investigador doctor, sempre que tingui una vinculació directa 

contractual amb la Universitat de Barcelona. 
e) El personal de suport a la recerca, sempre que tingui una vinculació directa 

contractual amb la Universitat de Barcelona. 
f) Els investigadors i investigadores en formació, el director dels quals sigui un 

membre de la Secció. 
g) L’alumnat, d’acord amb la normativa vigent, i en aplicació de l’article 27.d) de 

l’Estatut de la Universitat de Barcelona (EUB). 
h) El personal d’administració i serveis vinculat a la Secció a proposta del centre. 

2. Per a cadascun dels tipus de membre esmentats s’ha d’estar al que disposi l’Estatut 
de la Universitat de Barcelona i la legislació d’universitats aplicable. 
 
Article 3. Competències de la Secció  
1. La Secció de Prehistòria i Arqueologia exerceix les seves funcions i competències 
mitjançant el Consell de Secció i la Comissió Permanent de la pròpia Secció.  
2. La Secció disposa de les següents funcions pròpies: 

a) Plena autonomia en l’exercici de la docència, la gestió del professorat i 
l’aprovació de l’assignació de l’encàrrec docent emanat dels consells d’estudis 
i, si escau, de les comissions de coordinació dels màsters universitaris, i 
encarregar-se de la seva organització i coordinació. 

b) Capacitat de proposta en la provisió de places docents amb especificació dels 
perfils i les comissions d’accés i contractació de personal acadèmic. El 
Departament d’Història i Arqueologia ratificarà les propostes docents i de 
professorat que emanin de les diferents seccions.  

c) Facultat per gestionar les publicacions científiques adscrites a la Secció. 
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d) Obligació de gestionar el Laboratori d’Arqueologia, vetllant per sol·licitar els 
informes d’avaluació de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i 
pel compliment de la normativa per a la prevenció de riscos.  

3. Són competències de la Secció: 
a) L’elaboració i modificació del Reglament de la Secció.  
b) L’elecció del/de la Coordinador/a de la Secció entre el professorat doctor amb 

vinculació permanent a la Universitat, elegit per votació pels membres del 
Consell de Secció segons l’article 9.1 d’aquest Reglament de Secció. 

c) El recull, a proposta de les Comissions d’Àrea, de l’assignació de l’encàrrec 
docent emanat dels Consells d’Estudis i, si escau, de les comissions de 
coordinació dels màsters universitaris, així com la seva organització i 
coordinació. 

d) El recull, a proposta de les Comissions d’Àrea, dels plans docents de les 
assignatures i el nomenament, també a proposta dels esmentats Consells, dels 
seus coordinadors/es per a cada curs acadèmic. 

e) El seguiment de la despesa dels ingressos aportats a la Secció.  
f) La sol·licitud, a proposta de les Comissions d’Àrea, de modificacions en la 

relació de llocs de treball de personal acadèmic, així com la determinació del 
nombre i categoria de les places de personal acadèmic a sol·licitar en les 
diferents convocatòries. 

g) El recull, a proposta de les Comissions d’Àrea, dels membres que han de 
formar part de les comissions d'accés i contractació de personal acadèmic 
d'acord amb el que estableix el present Reglament. 

h) La participació, a proposta de les Comissions d’Àrea, en els procediments de 
provisió de llocs de treball de personal investigador i de suport a la recerca. 

i) Escollir els seus representants als Consells d'Estudis en els graus existents en 
els que la Secció hi participa.  

j) La promoció de convenis de col·laboració amb altres entitats o institucions per 
al desenvolupament d’accions científiques, docents i de divulgació. 

k) Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient i 
igualtat ètica i de gènere, en l’àmbit d’actuació de la Secció, de manera 
coordinada amb el Departament i el Centre, per tal de garantir unes condicions 
segures i dignes per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia i, 

l) Totes les altres competències que li atribueixin la normativa vigent, la legislació 
universitària aplicable, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els reglaments 
que el desenvolupin. 

 
Article 4. Organització de la Secció 
La Secció de Prehistòria i Arqueologia compta amb: 

1. Un Consell de Secció. 
2. Un/a Coordinador/a (cf. article 2.a). 
3. Un/a Secretari/a Acadèmic/a (cf. article 2.a). 
4. Una Comissió Permanent de Secció, formada per el/la Coordinador/a i el/la 
Secretari/a Acadèmic/a de la Secció, un/a membre de l’àrea de Prehistòria, un/a 
membre de l’àrea d’Arqueologia i un representant del PAS. 
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5. Nou Comissions Específiques, formades per el/la Coordinador/a i el/la 
Secretari/a Acadèmic/a de la Secció, i els/les membres de la Secció (cf. Article 2.1 
a), b), c) i d) del present Reglament) que vulguin formar part d’alguna de les 
següents comissions per a facilitar la gestió de la Secció: econòmica, ensenyament, 
màster, activitats del doctorat, difusió, recerca, laboratori, biblioteques i Pyrenae.  
6. Les àrees de la Secció són:   

a) Prehistòria i,  
b) Arqueologia. 

7. El/la Coordinador/a i el/la Secretari/a Acadèmic/a de la Secció hauran de ser 
d’àrees diferents. 
8. Els/les representants de les àrees a la Comissió Permanent seran escollits pels 
membres de l’àrea (cf. Article 2.1 a), c) i d) del present Reglament) i assumiran la 
coordinació de les seves respectives àrees, cadascuna de les quals s’organitzarà 
en Comissió d’Àrea. 
9. Cadascun/a dels/les membres de la Secció pertanyen a una única àrea, o a 
Prehistòria o a Arqueologia. 
10. Són Membres de les Comissions d’Àrea, aquells/es membres de la Secció 
esmentats/des en els apartats a), c) i d) de l’Article 2.1 del present Reglament. 
 

Article 5. Membres del Consell de Secció 
1. Són membres del Consell de Secció: 

a.   El Personal Acadèmic i Investigador Doctor.  
b.   1 Representant del Personal Acadèmic no doctor. 
c.   2 Representants dels Investigadors predoctorals. 
d.   L’alumnat, d’acord amb la normativa vigent. 
e.   2 representants del personal d’administració i tècnics especialitzats, vinculats 
a la Secció (cf. article 2.1.e i 2.1.h). 

2. Els membres del Consell de Secció designats segons els apartats b), c), d) i e) 
no poden superar el nombre de professors de l’apartat a). 

3. En l’elecció dels representants al Consell de Secció s’ha de mantenir en la 
mesura del possible la paritat de gènere. 

4. La representativitat està subjecte als canvis en el nombre de membres de l’article 
5.1.a) i del Reglament del Departament. 

 
Article 6. Règim de funcionament del Consell de Secció 
1.El Consell de Secció és convocat per el/la Coordinador/a, per iniciativa pròpia o a 
petició d'una cinquena part dels membres de la Secció, amb un mínim de tres dies 
hàbils d'anticipació. 
2. Els/les membres del Consell de Secció tenen el deure d'assistir a les sessions 
convocades si no hi ha una causa justificada que els ho impedeixi.  
3. Per a la vàlida constitució del Consell de Secció, als efectes de la presa d’acords, es 
requerirà la presència de Coordinador/a i Secretari/a Acadèmic/a, i una tercera part 
dels/les membres de la Secció en primera convocatòria i una quarta part en segona 
convocatòria.  
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4. Els acords es prenen per majoria simple de vots, llevat dels casos en què se 
n’exigeixi una altra majoria. En cas d'empat, el vot del/la Coordinador/a és diriment. La 
votació serà secreta quan així ho sol·liciti un/a dels/les assistents.  
5. Per a l’aprovació d’acords relatius a les competències c) a i) de l’Article 3.3 del 
present Reglament, caldrà la majoria absoluta de la meitat més un/a dels membres 
presents. 
6. Les convocatòries, notificacions i l’exercici dels drets i deures dels/les membres de 
la Secció es faran en la forma que preveu la legislació material i de procediment que 
sigui d’aplicació, les disposicions de l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus 
reglaments.  
 
Article 7. Comissió Permanent  
1. La Comissió Permanent de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, estarà integrada 
pel seu Coordinador/a (cf. art. 2.1.a), el/la Secretari/a Acadèmic/a (cf. art. 2.1.a), un/a 
representant de cada àrea de la Secció i un representant del PAS.  
2. La Comissió Permanent portarà a terme les tasques de gestió ordinària de la 
Secció, més enllà de totes les tasques que se li encomanin. 
 
Article 8. Resolució dels hipotètics conflictes de competència entre la Secció i el 
Departament 
Davant dels hipotètics conflictes de competència que es puguin plantejar entre la 
Secció i el Departament pel que fa al desenvolupament de les seves funcions, l’òrgan 
competent per a la seva solució serà, en primera instància, la Junta de Facultat; i, en 
segona instància, el Consell de Govern. 
 
Article 9. Coordinador/a de Secció  
1. El/la Coordinador/a de Secció, que serà elegit/da pel Consell de Secció entre el 
professorat doctor (cf. art. 2.1.a), exerceix les següents  funcions: 

a) Proposar un/a Secretari/a Acadèmic/a de Secció, 
b) Presidir les reunions del Consell de Secció i la Comissió Permanent i executar 

els seus acords, 
c) Dirigir i coordinar l'activitat i gestió de la Secció d’acord amb les directrius 

aprovades pel Consell de Secció, 
d) Representar la Secció davant de qualsevol instància, universitària o no, 
e) Administrar les partides pressupostàries assignades al funcionament general 

de la Secció d’acord amb les directrius ratificades pel Consell de Secció a 
proposta de les Comissions d’Àrea,  

f) Responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada a la Secció, 
g) Informar amb la major brevetat als membres de la seva Secció de les 

comunicacions externes que rebi el Departament de les que tingui 
coneixement, 

h) Totes les altres funcions que la normativa vigent li atribueixi.  
2. La durada del seu mandat és de quatre anys, i és només reelegible 
consecutivament una vegada. 
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3. En aplicació de l’article 9.6 del Reglament del Departament d’Història i Arqueologia, 
el/la Coordinador/a gaudirà, en la mesura fixada pel Consell de Govern, d’una reducció 
d’hores PDA. 
 
Article 10. Secretari/a Acadèmic/a de Secció  
1. El/la Secretari/a Acadèmic/a de Secció és designat/da pel/per la Coordinador/a de 
Secció (cf. art. 2.1.a). El/la Coordinador/a, abans de la seva elecció, informarà el 
Consell de Secció de la seva proposta per a Secretari/a Acadèmic/a. 
2. El/la Secretari/a Acadèmic/a de Secció haurà de pertànyer a una àrea diferent de la 
del/la Coordinador/a de Secció.  
3. El/la Secretari/a Acadèmic/a de Secció col·labora en la coordinació del 
Departament, és fedatari/a dels acords adoptats pel Consell de Secció i per la 
Comissió Permanent, estén acta de les sessions d’ambdós òrgans i exerceix tota la 
resta de funcions que li reconeix l’Estatut de la Universitat de Barcelona. 
4. En aplicació de l’article 9.6 del Reglament del Departament d’Història i Arqueologia, 
al/la Secretari/a de la Secció, se li assignaran hores GECA a càrrec de la bossa 
d’hores del Departament d’Història i Arqueologia. 
 
Article 11. Moció de censura al/a la Coordinador/a de Secció Departamental 
Una cinquena part dels/les membres de la Secció Departamental poden presentar una 
moció de censura al/la Coordinador/a de la seva Secció. La moció de censura ha 
d’incloure un/a candidat/a i s’ha d’aprovar per la meitat més un/a dels/les membres de 
la Secció Departamental. 
 
Article 12. Modificació del reglament  
1. Podrà proposar la modificació del present Reglament: 

a) el Consell de Secció, 
b) la Comissió Permanent, 
c) una cinquena part dels/de les membres de la Secció.  

2. La proposta de reforma ha de contenir el text articulat, acompanyat d’una memòria 
explicativa. 
3. La modificació ha de ser aprovada per dues terceres parts dels/de les membres del 
Consell de Secció. 
 
Disposició Transitòria 
Aquest reglament entrarà en vigor quan sigui aprovat pel Consell de Secció de 
Prehistòria i Arqueologia i ratificat pel Departament d’Història i Arqueologia. 
 


