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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA PERMANENT
Aprovat en la reunió de la Junta de Facultat de Psicologia de dia 9 de juny de 2004
1. La Junta de Facultat de Psicologia ha acordat dotar-se d’una Comissió Acadèmica
Permanent (CAP) d’acord amb el que s’estableix al capítol III del Reglament de la Junta
(FOU núm. 196, 16 de novembre de 2001).
2. La CAP està composada per:
a. El degà o la degana , que la presideix
b. El vicedegà o la vicedegana
c. El secretari o la secretària
d. Un/-a representant de l’àrea de Psicologia Bàsica
e. Un/-a representat de l’àrea de Psicolobiologia
f. Un/-a representant de l’àrea de Metodologia de Ciències del Comportament
g. Un/-a representant de l’àrea de Psicologia Social
h. Un/-a representant de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
i. Un/-a representat de l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
j. Un/-a representant de l’àrea de Psiquiatria
k. Un/-a representant del Departament de Filosofia i Treball Social
l. Un/-a representant de l’alumnat
m. Un/-a representant del Personal d’Administració i Serveis
Els representants de la CAP podran constituir comissions més reduïdes per tractar temes
sectorials. D’igual manera, el degà de la Facultat podrà convocar exclusivament als
representants d’alguns grups de representació quan s’hagin d’abordar qüestions que només
els afectin directament a ells.
3. El representant per cadascun dels grups de representació serà elegit per sufragi universal,
directe i secret pels membres de la Junta de Facultat de cadascun d’aquests grups. En cas
que un grup de representació només tengui un representant a la Junta de Facultat aquest
formarà part de la CAP sense necessitat de votació. L’elecció es farà a una reunió de la
Junta de Facultat en què així s’hagi indicat a l’ordre del dia.
4. Serà nomenada com a suplent, que passaria a ser el/la representant en cas de renúncia de
la més votada, la persona que quedi en segon lloc. En cas de que una persona rebi tots els
vots del seu grup de representació s’haurà de realitzar una segona votació per nomenar el/la

suplent. Els/les suplents podran assistir a les reunions de la CAP quan el/la representant del
seu grup delegui en ell/-a.
5. Els membres de la CAP ho seran fins a la següent renovació de tots els grups de
representació a la Junta de Facultat. Si es produeix una renovació parcial de la Junta que
únicament afecti a un grup de representació només es renovarà el representant d’aquest
grup a la CAP.
6. Són funcions de la CAP:
a. Resoldre les adaptacions i convalidacions d’estudis realitzats pels alumnes en
centres espanyols i estrangers.
b. Convocar el premi extraordinari de llicenciatura i proposar a la Junta de Facultat la
seva concessió.
c. El seguiment dels estudis i la docència.
d. Discutir i debatre tots aquells temes que afectin a la Facultat i a la vida universitària
en general.
e. Participar, a petició del degà, en l’elaboració dels esborranys d’acords per ser
sotmesos a la consideració de la Junta de Facultat.
f. Fer el seguiment dels afers acadèmics de tràmit que li siguin encomanat per la Junta
de Facultat.
7. Les sessions de la CAP seran convocades pel degà amb una antelació mínima de dos
dies lectius. A les convocatòries hi figurarà un ordre del dia. La convocatòria es podrà fer
per correu electrònic.
8. La CAP també podrà ser convocada a petició de tres dels seus representants en escrit
adreçat al degà. El degà haurà de convocar reunió de la CAP en un termini màxim de cinc
dies lectius des del moment de la recepció de l’escrit de sol·licitud, amb l’ordre del dia fixat
pels sol·licitants.
9. El secretari/la secretària aixecarà acta de les reunions de la CAP.
10. Els acords de la CAP, i les resolucions relatives a adaptacions i convalidacions, seran
comunicats, mitjançant correu electrònic, a tots els membres de la Junta de Facultat.
Aquells acords que poguessin derivar en modificació de processos acadèmics i
organitzatius hauran de ser ratificats per la Junta de Facultat.
11. La Junta de Facultat podrà revocar en qualsevol moment totes les funcions atorgades a
la CAP amb excepció feta d’aquelles regulades explícitament pel Reglament de la Junta de
la Facultat de Psicologia i/o incorporar-ne de noves
12. La constitució de la CAP suposa l’extinció de les comissions de convalidacions i de
reforma dels plans d’estudis nomenades a la reunió de la Junta de Facultat de 19 d’octubre
de 2000.

