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CONSELL DE GOVERN DE 16 D’OCTUBRE DE 2003

Informe del Rector

El rector obre la sessió amb unes paraules de record als desapareguts Drs. Miquel Prats
i Bonifacio Jiménez.

Informa dels nous directors de departament: Dr. Anton Romeu i Dra. Charo Barrios.
També acomiada la Dra. Cinta Bladé.

El Dr. Arola comença parlant de la política universitària, tant estatal com nacional.
Abans, però, fa referència a la reunió dels ministres d’Educació de la Unió Europea que
va tenir lloc a Berlín al mes de setembre. S’ha fet públic el comunicat emès i es pot con-
sultar a la pàgina web de la URV. No s’han constatat diferències significatives respecte
als comunicats de relacions anteriors, potser una menor insistència en parlar de graus i
postgraus, segons la interpretació d’alguns. En tot cas, l’absència de canvis significatius
deu voler dir que segueix en marxa la construcció de l’espai comú de formació supe-
rior, al qual s’ha afegit també la Federació Russa.

Les accions legislatives del Govern de l’Estat segueixen la mateixa dinàmica del
curs anterior, configurant-se progressivament el seguit de decrets que despleguen la
LOU. Hi dos temes que cal comentar. D’una banda, el decret de creació del títol
d’especialització didàctica, que supleix l’actual CAP, que està en fase molt avançada.
Introdueix un sistema nou de formació del professorat de secundària a través d’un curs
de preparació fet a la universitat i d’un període de pràctiques obligatori. El curs de pre-
paració es podrà cursar simultàniament o no amb la formació de grau, per la qual cosa
es podrà definir una oferta d’assignatures optatives específiques a cada ensenyament.
Aquesta situació comportarà la revisió de tots els plans d’estudis si es vol aplicar de
forma favorable als estudiants. 

L’altre tema fa referència als decrets que han de configurar l’estructura cíclica dels
ensenyaments d’acord amb la declaració de Bolonya. S’han fet un parell de reunions de
la CRUE i la Comissió Acadèmica del Consell per discutir-ho i finalment s’ha informat
sobre dos reials decrets que recullen parcialment les reivindicacions de les universitats.
En el decret de grau s’ha suprimit la referència al percentatge de cada tipus de matèria,
excepte per a les troncals, que han quedat dins un ventall encara en una franja molt alta
amb relació a la situació actual i s’han deixat oberts la durada i el model final que
s’adoptarà. En el decret de postgrau, ha quedat explícita la capacitat de regulació del
tema per part de les universitats i s’ha suavitzat força el nivell d’exigència genèrica de
condicions per formar part de tribunals, direcció de tesis, etc.

D’una banda, el MECD està fent la seva feina amb els decrets que ja han sortit com
el del suplement al diploma, o dels crèdits europeus i la preparació dels decrets de grau
i postgrau. Simultàniament a les universitats s’ha començat la discussió interna sobre
cadascuna de les titulacions amb l’ANECA com a catalitzador. D’altra banda, però,
comença una opinió potent sobre que no cal córrer, que el 2010 és lluny, que Europa
no és uniforme, que cadascú ha de trobar les seves solucions, que no calen estàndards
comuns. En el rerafons el rector hi veu el problema de la no-voluntat d’afrontar el tema
principal: les competències professionals plenes associades als títols de grau. 

En l’àmbit català la política s’ha centrat en el desplegament de la LUC, especial-
ment pel que fa al professorat, i la concreció de les mesures que la Conselleria havia
anat posant en marxa.

Durant el mes de juliol es va negociar el programa Serra-Húnter, una de les mesures
que la LUC preveu per augmentar el finançament de les universitats. En la negociació
es va definir el procediment que cal seguir, que ja s’ha explicat al directors de departa-
ment, i es va fixar el nombre de places que corresponen a cadascuna de les universitats
públiques. El passat dia 1 d’agost es va firmar el conveni corresponent i ara està ja en
marxa el desplegament que correspon al curs acadèmic actual.

El conveni signat estableix que el pla preveu “estimular una política de qualitat
per a la contractació estable de professorat, que possibiliti que les universitats públi-
ques cobreixin dèficits estructurals i impulsin àmbits d’especial interès per a la uni-
versitat, tot assegurant per al futur un relleu generacional correcte i un reforçament
del procés de millora qualitativa de la docència i la recerca, en especial en àrees
emergents”.

Pel que fa a la distribució de les 400 places del primer període de 4 anys de vigèn-
cia del pla, les universitats van acordar que el repartiment es faria en funció de: 

10% fix per a cada universitat
90% distribuït proporcionalment segons el total de crèdits matriculats equivalents

en mitjana dels darrers tres cursos acadèmics (98-99, 99-00, 00-01), calculats tal com
es fa en el sistema de finançament.
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A partir d’aquest plantejament, per al període 2004-07 la distribució acordada és la
següent:

Places
UB 123
UAB 86
UPC 78
UPF 23
UdG 29
UdL 26
URV 35 8,75% del total
TOTAL 400

Diu el rector que hi ha un altre tema d’interès considerable: les beques predoctorals
de la Generalitat, que han passat a un sistema de 2+2. Això significa que en la segona
fase els becaris passen a tenir un contracte laboral. No està gens clara la base jurídica
d’aquesta convocatòria, perquè els becaris amb contracte no estan previstos i no hi ha
referències de com cal contractar aquestes persones. De moment s’espera el model que
confegirà l’Agència de Beques de la Generalitat. És un pas endavant significatiu pel que
fa a la dignificació de les condicions de treball dels becaris d’investigació. Preocupen,
tanmateix, les repercussions que pugui tenir en la nostra política de becaris. En el
moment actual hi ha uns 150 becaris URV, uns de plantilla i d’altres de projectes, que
fins ara cobraven els quatre anys igual que els becaris de la Generalitat. Ara, el pas a
contractes de la segona etapa encareix considerablement els costos i per això, si es vol
mantenir la figura de becaris, caldrà buscar solucions per finançar-ho, cosa poc clara
en el moment actual, perquè la situació econòmica de la URV es va complicant perquè
estem davant un creixement vegetatiu important del pressupost que no s’acompanya de
més ingressos.

El DURSI no ha afrontat enguany l’augment del pressupost que preveu la LUC. Això
no obstant, la URV elaborarà el pressupost per al 2004 i el presentarà a aprovació
abans de final d’any perquè entén que s’ha de mantenir la norma d’aprovar el pressu-
post abans que comenci l’any següent, tot i la subjectivitat de les dades referents a
ingressos que tindrà enguany.

Canviant de tema, però també important pel que fa al DURSI, després de les posici-
ons enfrontades entre l’ANECA i l’AQU, finalment han arribat a una mena d’acord entre
institucions pel qual deixen les confrontacions en mans del tribunal constitucional pel
que fa a les competències en l’avaluació del professorat i es posen a treballar conjunta-
ment en els temes d’avaluació, perquè l’ANECA accepta suprimir la clàusula d’exclusi-
vitat que havia plantejat en les darreres convocatòries relatives a l’elaboració de
directius en els programes de grau. 

Altres temes que comenta el rector amb relació a la política catalana són: la certifi-
cació del coneixement de l’anglès, la inauguració de l’ICIC i de l’ICAC, l’adscripció
d’instituts amb la seva importància en la futura política de recerca i els increments sala-
rials del PAS.

Entrant ja en els temes relacionats directament amb la URV, el rector informa en pri-
mer lloc del control de legalitat i la publicació del nou Estatut de la Universitat. El passat
26 d’agost el Govern en va fer el control de legalitat i uns dies més tard, el 6 de setembre,
va ser publicat al DOGC i va entrar en vigor el mateix dia de la publicació. Amb el nou
Estatut en vigor, la URV té un període fixat per adaptar les normatives, els reglaments i les
estructures que es començarà avui mateix en el següent punt de l’ordre del dia.

Com és habitual, el curs acadèmic ha començat amb normalitat a tots els centres de
la Universitat. Enguany ja ha funcionat la matriculació per Internet amb plena normali-
tat, iniciativa que ha facilitat moltíssim el treball als estudiants i a les secretaries dels cen-
tres. En aquest sentit, per facilitar l’adaptació de les secretaries a la nova realitat, s’ha
decidit crear un nou consell d’usuaris de la universitat, en aquest cas centrat en els usua-
ris de les secretaries dels centres, que començarà a funcionar les properes setmanes.

El rector informa de com ha anat la matrícula de nous alumnes.
En primer lloc, cal fer referència als nous ensenyaments: ET Mecànica i ET Telemà-

tica, que tenen relació amb els nous alumnes perquè els segons cicles no els conside-
rem en aquest estudi. Mecànica s’ha comportat molt bé: s’oferien 60 places, hi va haver
una demanda en primera opció de 100 persones i se n’hi han matriculat finalment 76.
Telemàtica, en canvi, amb una oferta de 60 places, una demanda en primera opció de
49 i una matrícula final de 48, no ha aconseguit cobrir tota l’oferta.

Els nous alumnes del conjunt d’ensenyaments de primer curs han estat 2.476, 43
més que el curs anterior, la qual cosa significa que els dos nous ensenyaments han per-
mès un altre cop compensar la davallada demogràfica i mantenir el total d’alumnes
d’entrada, fet especialment transcendent de cara als alumnes que s’han de mantenir els
propers anys.
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En xifres encara agregades i analitzant l’origen dels alumnes d’entrada, cal destacar
la davallada amb els alumnes provinents de les PAU, sobretot de la demarcació de
Tarragona, que amb relació al curs anterior han disminuït en 95, un 7,8% per sobre de
la davallada demogràfica. Fa sis anys el 48% dels nostres alumnes provenien de les
PAU-TGNA; ara només el 45,2%. En una proporció semblant han disminuït els estudi-
ants PAU-NO TGNA. Els alumnes provinents d’FP s’han mantingut en percentatge i han
augmentat els de canvi de carrera, titulats i més grans de 25 anys, de manera que com-
pensen la pèrdua d’alumnes PAU. És una situació que cal analitzar en profunditat, estu-
diant què passa a cada ensenyament i a cada institut per poder anar prenent mesures
que ho corregeixin, si és que és possible, perquè segurament hi ha factors que no es
podran evitar, com la demografia, la pèrdua d’alumnes a les universitats de Barcelona o
l’activació d’universitats privades.

Pel que fa als centres, l’ETSE ha tingut menys alumnes que l’any anterior, tot i l’acti-
vació de Telemàtica. Els canvis de tendències i l’oferta de la URL hi han influït de ben
segur, tot i que és possible que calgui augmentar significativament la imatge externa i el
reconeixement dels ensenyaments del centre.

L’ETSEQ ha augmentat els estudiants nous, gràcies en bona part a la Mecànica però
també al canvi de tendència en l’Enginyeria Química, que ha augmentat força.

Les escoles d’Infermeria i Turisme han mantingut els alumnes, al sostre de les seves
possibilitats i la Facultat d’Enologia ha recuperat els alumnes nous al 100% de les seves
possibilitats.

La FCEE ha augmentat un 12% els nous alumnes, en aquest cas sense nous ensenya-
ments i condicionat per la recuperació important en la matrícula a Ciències Empresari-
als i a Economia.

La FCJ s’ha comportat de forma similar, amb un augment global del 13%, especial-
ment destacat a l’ensenyament de Dret.

La FCEP segueix sent la Facultat que acull més alumnes nous, amb un comporta-
ment força constant en el conjunt dels ensenyaments, tots sense places vacants.

La FMCS s’ha seguit comportant com els anys anteriors, tot i que la matrícula final
hagi quedat lleugerament per sota de les possibilitats perquè en aquest centre les incer-
teses en l’assignació d’alumnes condicionen modificacions a l’alça o a la baixa en la
matrícula total, tot i que la demanda en primera opció, sempre supera, de molt, l’oferta
de places.

La FL ha perdut un 14% d’alumnes d’entrada, amb tots els ensenyaments, excepte
Publicitat, amb un nombre de places vacants força significatiu. 

Finalment, la FQ ha seguit disminuït lleugerament el nombre d’estudiants de nou
ingrés.

El rector comenta com a objectius principals per al curs 2003-04:
◆ Desplegar el Pla Estratègic de Recerca
◆ Fixar la política i la plantilla de PDI
◆ Fer definitiu el pacte de dedicació
◆ Definir l’estratègia per al sistema ECTS: Pla Estratègic de Docència
◆ Desplegar el nou Estatut
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Disposicions

1  S’aprova la programació de nous ensenyaments en el bienni 2004-2006

PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PROGRAMACIÓ DE NOUS 
ENSENYAMENTS EN EL BIENNI 2004-2006

La proposta parteix del tancament de la programació anterior, en la qual alguns dels
ensenyaments sol·licitats per la URV van quedar pendents per a aquest nou període:
Biotecnologia (1r i 2n cicle, en substitució de Biologia, 1r cicle), Periodisme (2n
cicle) i Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle); al mateix temps, es manté també
una de les peticions de nou ensenyament feta a l’inici de la programació anterior i
que no va ser atesa finalment: Gestió i Administració Pública (1r cicle). La proposta
es completa amb un llistat de nous ensenyaments, obtingut de l’aplicació dels crite-
ris de revisió del Mapa d’Ensenyaments aprovat en el Claustre de novembre de
2002 els quals es dividien en dues fases: una primera d’aplicació de criteris externs
(relació demanda-oferta, demanda associada al territori, món laboral, entorn, diver-
sificació d’oferta, posicionament de la URV); i, una segona, de criteris interns,
d’aplicació a ensenyaments preseleccionats (disponibilitat de recursos humans i
materials). 

L’aplicació d’aquests criteris a la resta de titulacions homologades no programades
a la URV, permet destacar com a altres possibles noves titulacions amb garanties d’inte-
rès i demanda suficient les següents: Arquitectura Tècnica (1r cicle), Belles Arts (1r i 2n
cicle), Traducció i Interpretació (anglès i alemany, 1r i 2n cicle), Ciència i Tecnologia
dels Aliments (2n cicle) i Comunicació Audiovisual (2n cicle). La consideració del cri-
teri de disponibilitat de recursos humans i materials fa necessari tenir en compte que en
els casos d’Arquitectura Tècnica i Belles Arts, les especials necessitats materials fan que
la petició vagi acompanyada de la condició d’obtenir finançament addicional per a
noves instal·lacions i equipaments.

En resum, la petició de nous ensenyaments dins la programació 2004-2006 es con-
creta en:

Biotecnologia (1r i 2n cicle)
Periodisme (2n cicle)
Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle)
Gestió i Administració Pública
Arquitectura Tècnica (1r cicle)
Traducció i Interpretació (anglès i alemany, 1r i 2n cicle)
Belles Arts (1r i 2n cicle)
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Comunicació Audiovisual (2n cicle)

2  S’aprova la modificació de la Normativa de PDI

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE PERÍODES ABÀTICS

Es proposa afegir un nou apartat al punt 2.5.11 (Normativa de personal acadèmic: Perí-
odes sabàtics):

Punt 2.5.11:
b) El professor o professora que hagi estat en situació de serveis especials per un

període no inferior a dos anys, tindrà dret a gaudir d’un trimestre sabàtic a partir del
moment que es reincorpori, per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i inves-
tigadora. Aquest trimestre sabàtic, el gaudirà, si s’escau, després de la llicència de tres
mesos establerta a l’article 8.2 del Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim
del professorat universitari. 

En cap dels dos casos no és necessària una estada en una altra universitat o centre
de recerca.
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3  S’aprova el contracte programa amb centres i departaments 2004

DESENVOLUPAMENT DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2004. 
CENTRE/ESCOLA

Objectiu/actuació

EIX 1: FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE

1. Adequar l’oferta de titulacions a la demanda i a l’estratègia de la URV
2. Dissenyar i desenvolupar una estratègia docent orientada cap a l’aprenentatge
3. Orientar i donar suport als estudiants abans, durant i després de l’estada a la URV
4. Fomentar l’ús de la llengua catalana i de les llengües estrangeres
5. Incrementar la qualitat dels doctorats
- Implantar els crèdits europeus*
- Col·laborar en el nou disseny dels ensenyaments, derivat de l’espai europeu d’edu-

cació superior*
- Endegar les accions prioritàries del Pla Estratègic de Docència*
- Implantar els plans de millorament dels processos d’avaluació dels ensenyaments
- Estratègia per a diversificar el mapa d’ensenyaments a partir de títols propis de

pregrau i/o postgrau

EIX 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I CONEIXEMENTS

6. Potenciar la qualitat i la productivitat científiques
7. Promoure la transferència associada a la recerca i orientada cap a la innovació
- Facilitar la coordinació entre els grups de recerca

EIX 3: ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL

8. Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial
9. Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV
- Crear els consells assessors de centre (art. 92 i 93 de l’Estatut de la URV)
- Crear xarxes amb altres centres d’Europa
- Potenciar la mobilitat dels estudiants i dels professors

EIX 4: QUALITAT, GESTIÓ I RECURSOS HUMANS

10. Impulsar el canvi de model organitzatiu i el millorament dels sistemes transver-
sals de direcció estratègica

11. Millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió de l’administració
12. Desenvolupar una política de recursos humans que respongui als objectius de

docència, recerca i gestió
- Facilitar l’acreditació per a organismes externs (ABET, EQUIS…)*
- Potenciar la coordinació entre els centres i els departaments afins
- Impulsar processos de reconeixement mutu de títols propis amb altres universitats

Accions prioritzades en el desenvolupament dels plans estratègics
de Centres 2003

- Potenciar la innovació docent, especialment la incorporació de les TIC a l’apre-
nentatge

- Potenciar les relacions amb secundària
- Impulsar la col·laboració amb el món laboral mitjançant les pràctiques externes i

la borsa de treball
- Crear una associació d’antics alumnes (art. 158)
- Motivar i facilitar l’acció tutorial
- Establir estratègies de projecció de l’activitat de la unitat
- Implantar els plans de millorament dels processos d’avaluació dels ensenyaments

*Accions prioritzades per part de l’Equip de Govern per al desenvolupament 2004

DESENVOLUPAMENT DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2004. 
DEPARTAMENT:

Objectiu/actuació

EIX 1: FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE

1. Adequar l’oferta de titulacions a la demanda i a l’estratègia de la URV
2. Dissenyar i desenvolupar una estratègia docent orientada cap a l’aprenentatge
3. Orientar i donar suport als estudiants abans, durant i després de l’estada a la URV
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4. Fomentar l’ús de la llengua catalana i de les llengües estrangeres
5. Incrementar la qualitat dels doctorats
- Impulsar la qualitat dels doctorats mitjançant la consecució de la Menció de Qua-

litat*
- Estratègia per a diversificar el mapa d’ensenyaments a partir de títols propis de

postgrau
- Potenciar accions per a la inserció dels doctorands a les empreses

EIX 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I CONEIXEMENTS

6. Potenciar la qualitat i la productivitat científiques
7. Promoure la transferència associada a la recerca i orientada cap a la innovació
- Promoure l’anàlisi de la productivitat científica establint objectius a mig termini*
- Augmentar la participació dels grups de recerca en convocatòries competitives
- Potenciar aliances estratègiques entre les xarxes dels grups de recerca propis i externs

EIX 3: ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL

8. Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial
9. Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV
- Potenciar la difusió dels resultats de la recerca i de la transferència
- Impulsar la internacionalització en la recerca que duen a terme els departaments

EIX 4: QUALITAT, GESTIÓ I RECURSOS HUMANS

10. Impulsar el canvi de model organitzatiu i el millorament dels sistemes transver-
sals de direcció estratègica

11. Millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió de l’administració
12. Desenvolupar una política de recursos humans que respongui als objectius de

docència, recerca i gestió
- Avaluació de l’acompliment del Pacte de Dedicació (art. 12 Estatut URV)*

Accions prioritzades en el desenvolupament dels plans estratègics
de Departaments 2003

- Potenciar la innovació docent, especialment la incorporació de les TIC a l’apre-
nentatge

- Fomentar els projectes d’innovació i millorament docent mitjançant la participació
en convocatòries internes i externes

- Facilitar la difusió de les bones pràctiques docents
- Implantar els plans de millora dels processos d’avaluació dels ensenyaments
- Potenciar les relacions amb secundària
- Impulsar la col·laboració amb el món laboral mitjançant pràctiques externes i

borsa de treball
- Motivar i facilitar l’acció tutorial
- Accions per al millorament del rendiment acadèmic
- Incrementar el nombre de professors en grups de recerca actius
- Establir estratègies de projecció de l’activitat de la unitat
- Potenciar la mobilitat internacional del professorat
- Planificar i prioritzar la formació del professorat

*Accions prioritzades per l’equip de govern per al desenvolupament 2004.

4  S’aproven els criteris de renovació d’ordinadors PC

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ 
D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS (PREI)

1. Equips de lliure accés per a usuaris de centre
1.1. Cobriment del dèficit respecte a la ràtio 1/20, sempre que els espais disponibles

ho permetin i la situació de provisionalitat del centre no ho desaconselli
1.2. Substitució de Mac per PC
1.3. Renovació d’equipaments amb 5 o més anys d’antiguitat
2. Equips de PDI
2.1. Dotació per a noves places per al curs 2003/2004, corresponents als nous ense-

nyaments
2.2. Cobriment del dèficit respecte al càlcul per a EJC elaborat, prioritzant PDI amb

dedicació a temps complet
2.3. Renovació d’equipaments amb 5 o més anys d’antiguitat, prioritzant la substitu-

ció de Mac per PC
3. Equips de PAS
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3.1. Dotació per a noves places per al curs 2003/2004, corresponents als nous ense-
nyaments, si no és factible la utilització compartida dels equips actuals

3.2. Cobriment del dèficit respecte al càlcul establert per serveis centrals, centres i
departaments

3.3. Renovació d’equipaments amb 5 o més anys d’antiguitat, prioritzant la substitu-
ció de Mac per PC

4. Els equips bàsics atorgats podran ser millorats quant a determinades prestacions
–memòria, gravadora DVD, pantalla, portàtil, etc.–, si el destinatari n’assumeix la
diferència de cost

5. La renovació prevista cada cinc anys podrà reduir-se a 4 o 3, si el destinatari en
cofinança l’adquisició en un 50%

6. L’adjudicació d’un nou ordinador implicarà el lliurament d’un ordinador vell al
Servei de Recursos Informàtics

EQUIPS DISPONIBLES ANY 2003323

1. Aules de lliure accés de l’alumnat: dèficit ràtio 1/20
any 2003 any 2004

F. Química 5 (2+3 Mac) 3
F Lletres  – 32
FMCS 19  –
FCEP  – 58
FCEE 30 16 (Mac)
ETSE/ETSEQ 50 6
FCJ 36  –
F.Enologia  – ?
EUInfermeria 1 (Mac)  –
EUTiO  –  –

Subtotal 141 115 182

2. PDI 
Noves places 2003 11 171

Renovació PDI prioritzant PDI amb dedicació a temps complet

Disponibles 143 0,237936772 Arrodoniment

AFTS 17 4,044925125 4
BQBT 25 5,948419301 6
CMB 44 10,46921797 10
DPFT 19 4,520798669 5
DP 26 6,186356073 6
DEEEA 38 9,041597338 9
DEIM 43 10,2312812 10
DEM 25 5,948419301 6
DEQ 41 9,755407654 10
DFAG 14 3,331114809 3
DFC 15 3,569051581 4
DFR 19 4,520798669 5
DEcon. 28 6,662229617 7
DGE 44 10,46921797 10
HiG 43 10,2312812 10
Dinf 16 3,806988353 4
DMiC 42 9,993344426 10
DPedag 21 4,996672213 5
DPsicol 25 5,948419301 6
DQAiQO 25 5,948419301 6
DQFiQI 26 6,186356073 6
UPC 5 1,18968386 1

Subtotal 601 143 143 28

3. PAS
Noves places 2003 5
Places existents que n’haurien de tenir i no en tenen
Renovació per antiguitat o per necessitats funcionals 23

Subtotal 28 0
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5  S’acorda delegar en la comissió de Recursos Econòmics i Materials l’aprovació de
la convocatòria RAM 2003

6  S’autoritza la creació d’una fundació en col·laboració amb els hospitals universi-
taris per a potenciar la recerca en l’àmbit biosanitari

7  S’aprova el reglament de beques de col·laboració

PROPOSTA DE REGLAMENT DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ
AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Capítol I: Disposicions Generals

Secció Primera: Règim Jurídic

ARTICLE 1
Les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili es regeixen per l’Estatut
de la Universitat, per la present normativa i per la resta de normes que els hi siguin
d’aplicació.

Secció Segona: Objecte i Finalitat

ARTICLE 2
Les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili tenen per objecte la for-
mació integral dels/de les estudiants de la Universitat mitjançant la col·laboració en
diversos àmbits de la gestió universitària. 

ARTICLE 3
Les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili no suposaran en cap cas
una vinculació de caràcter laboral entre els/les beneficiaris/àries i la Universitat. Per tal
de garantir el caràcter formatiu de les beques de col·laboració, els serveis, centres o
unitats que acullen becaris/àries o que hi tenen una vinculació funcional es comprome-
ten a realitzar una formació inicial i a tutoritzar el desenvolupament de les tasques prò-
pies de la beca al llarg de tota la seva vigència.

Secció Tercera: Tipologia de beques

ARTICLE 4
En els annexos de la present normativa es defineixen els diversos tipus de beques i el
seu nombre. Anualment, la Comissió delegada del Consell Govern amb competències
en matèria d’estudiants aprovarà el nombre de beques existents, així com la seva tipolo-
gia i ubicació.

ARTICLE 5
Les beques poden tenir caràcter general o específic. Les beques de caràcter general són
aquelles que s’ubiquen en serveis i unitats generals de la Universitat o en els diferents
centres. Es convoquen regularment i les seves condicions i requeriments són homoge-
nis. Amb caràcter ordinari, la seva durada és d’un curs acadèmic. El seu finançament
corre a càrrec del pressupost general de la Universitat. Aquestes beques es relacionen
en l’annex I de la present normativa. 

Les beques de caràcter específic són aquelles que s’ubiquen en determinats centres
o unitats per tal de realitzar unes tasques concretes. Poden convocar-se regularment o
tenir una durada determinada en la mateixa convocatòria. Els requisits i mèrits dels
aspirants seran determinats en cada convocatòria. El finançament corre a càrrec del
pressupost de cadascuna de les unitats convocants. 

ARTICLE 6
La Universitat Rovira i Virgili aprovarà anualment el nombre de beques de caràcter
general de cadascuna de les tipologies existents. En el pressupost de la Universitat
constarà la dotació corresponent a aquestes beques.

ARTICLE 7
Les unitats que vulguin acollir becaris/àries per a la realització de determinades tas-
ques o projectes adreçaran una proposta, segons un model normalitzat que els facili-
tarà la unitat encarregada de la gestió de les beques, a la Delegada del Rector per a
Estudiants. En aquesta proposta constaran les tasques que haurà de realitzar el/la
becari/ària, els requisits i mèrits necessaris així com la retribució, la dedicació i la
durada. S’hi farà constar també la dependència jeràrquica, la tutorització i la forma-
ció que es realitzarà. La Comissió delegada del Consell de Govern amb competèn-
cies en matèria d’estudiants autoritzarà la convocatòria de les beques de caràcter
específic. 

De forma ordinària, aquestes beques es convocaran en els mateixos terminis que les
beques de caràcter general. Només en casos de circumstàncies excepcionals, deguda-
ment justificades, es procedirà a una convocatòria extraordinària de beques.
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Les unitats que disposin de beques amb caràcter específic finançaran aquestes
beques amb càrrec al seu pressupost i efectuaran mensualment el pagament als becaris
corresponents.

Pel que fa a les beques de caràcter genèric, anualment s’aprovarà el seu nombre i
distribució. Les unitats que acullin becaris i vulguin revisar-ne el seu nombre o caracte-
rístiques faran arribar una sol·licitud en els mateixos termes, acompanyada de la corres-
ponent proposta de fitxa, a la Delegada del Rector per a Estudiants.

ARTICLE 8
Per a cadascun dels tipus de beques existents s’elaborarà una fitxa de beca que contin-
drà: el tipus de beca, la durada en mesos, les hores de dedicació (diàries i setmanals),
les franges horàries de prestació del servei, la retribució, la dependència jeràrquica i, si
s’escau, funcional, les tasques a realitzar pel/per la becari/ària, els coneixements
mínims necessaris, els objectius formatius, els mèrits i els drets i deures dels/de les
becaris/àries.

Capítol II: Convocatòries

Secció Primera: Convocatòries

ARTICLE 9
Es realitzaran dues convocatòries cada any en funció de les dates de prestació de la
beca. Una durant el mes d’abril i la segona durant el mes de juny. Aquestes convo-
catòries seran úniques per a les beques de caràcter general a excepció que s’hi
inclogui alguna beca amb requeriments específics. S’hi farà constar el nombre de
beques convocades, les ubicacions i el procediment i terminis per a la sol·licitud i
adjudicació.

De forma excepcional i per raons d’urgència degudament justificades es podran
realitzar altres convocatòries al llarg del curs.

Capítol III: Normes de Procediment

Secció Primera: Requisits dels aspirants

ARTICLE 10
Els/les beneficiaris/àries de beques de col·laboració hauran de ser necessàriament
estudiants de la Universitat Rovira i Virgili que estiguin matriculats/des d’un mínim
de 30 crèdits o de tots els que els resti per finalitzar els estudis en ensenyaments de
1r i/o 2n cicle, i aquells/es que estiguin matriculats/des d’algun programa de docto-
rat de la Universitat Rovira i Virgili o que es trobin realitzant la tesi doctoral subjec-
tes a tutela acadèmica en aquesta Universitat. Aquells/es estudiants que, desitjant
matricular-se a la Universitat, estiguin pendents de fer-ho per qüestions administrati-
ves, són considerats/des estudiants, i acreditaran aquesta voluntat amb un declaració
jurada que serà substituïda per una còpia del full de matrícula en el moment de fer-
la efectiva.

ARTICLE 11
Es defineixen un seguit de competències bàsiques que han de tenir tots aquells estudi-
ants que puguin ésser beneficiaris d’una beca de col·laboració amb la Universitat.
Aquestes competències bàsiques es consideren requisits imprescindibles per a poder
gaudir de la beca i, en conseqüència, si es comprova el seu incompliment, podran ésser
motiu de exclusió o de revocació de la beca.

ARTICLE 12
Les competències bàsiques dels/de les becaris/àries de col·laboració amb la URV són
les següents:

◆ Disponibilitat horària: Els/les alumnes becaris/àries han de tenir disponibilitat
horària per a realitzar les tasques pròpies de la beca durant les franges horàries de pres-
tació que s’estableixen. Les unitats que acullen becaris, en atenció a la condició d’estu-
diants dels/de les becaris/àries i a la necessària compatibilitat amb la seva vida
acadèmica, afavoriran la flexibilitat quant a la prestació de la beca. En qualsevol cas,
els/les becaris/àries s’han de comprometre a acceptar un horari dins de les franges de
prestació preestablertes.

◆ Capacitat d’atenció al públic: Els/les alumnes becaris/àries han de tenir capacitat
d’atendre al públic correctament i han de ser rigorosos i amables en el tracte amb els/
les diferents usuaris/àries de serveis. La Universitat avaluarà la capacitat d’atenció al
públic a través de la realització d’una entrevista personal. En aquesta entrevista es qua-
lificarà als aspirants com a aptes o no aptes. Aquelles persones que siguin qualificades
com a no aptes seran exclosos del procediment de sol·licitud. La falta de respecte
envers els/les usuaris/àries, els/les companys/es o els/les superiors pot ser motiu de
revocació de la beca. 
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◆ Coneixements bàsics d’informàtica: Els/les alumnes becaris/àries han de tenir uns
coneixements bàsics de l’ús de les eines informàtiques més habituals (Word, navega-
dors, correu electrònic). Si s’escau, els/les sol·licitants faran constar en la sol·licitud de
la beca que disposen d’aquests coneixements. La manca d’aquests coneixements
mínims serà motiu d’exclusió.

ARTICLE 13
En aquells tipus de beques, en les quals s’acrediti la necessitat de tenir requisits especí-
fics es farà constar, tant en la convocatòria com en la fitxa de beca corresponent.

Secció Segona: Mèrits dels aspirants

ARTICLE 14
Amb caràcter general es consideren mèrits:

◆ L’expedient acadèmic de l’alumne/a. Aquest mèrit té per objecte valorar el
rendiment acadèmic dels/de les alumnes per tal d’afavorir les sol·licituds d’aquells/
es alumnes que tinguin un major rendiment acadèmic. En concret, es calcularà mit-
jançant el sistema informàtic de gestió d’expedients de la Universitat (Àgora) la mit-
jana ponderada de l’expedient de l’alumne, on es pondera el resultat de cadascuna
de les assignatures en funció del nombre de crèdits, i es realitzarà també una pon-
deració en funció del resultat de la mitjana dels estudiants titulats d’aquell ensenya-
ment.

◆ L’adequació al perfil de la beca. Aquest mèrit té per objecte valorar l’adequació de
l’actitud personal i els coneixements dels/de les sol·licitants al caràcter preferent
d’assistència i assessorament a l’estudiantat que tenen les beques de col·laboració. La
seva valoració es durà a terme en l’entrevista, on tots/es els/les sol·licitants que hagin
estat considerats/des aptes seran, a més, puntuats en funció del grau d’adequació al
requisit/mèrit que demostrin.

◆ Ésser alumne d’algun dels ensenyaments vinculats al centre on s’ubiqui o s’hagi
de desenvolupar la prestació de la beca.

Secció Tercera: Procediment de selecció i adjudicació

ARTICLE 15
Els responsables de les unitats que acullin becaris emetran un informe valorant la
tasca desenvolupada pel o pels becaris que han prestat els seus serveis en aquella
unitat. La unitat tècnica responsable de la gestió dels becaris els trametrà un model
normalitzat per tal que hi facin constar el seu informe. Aquest model contemplarà
la puntuació numèrica de determinats elements relatius al desenvolupament de la
beca.

ARTICLE 16
En aquelles beques que siguin convocades amb regularitat i que tenen la durada d’un
curs acadèmic, atenent a la qualitat de la tasca realitzada i l’aprofitament demostrat al
llarg del desenvolupament de la beca, es podrà procedir a la renovació automàtica, per
un sol curs acadèmic, d’alguna o algunes de les beques. A tal efecte serà necessari
obtenir un mínim de puntuació en la valoració que es desprengui de l’informe del res-
ponsable de la unitat corresponent i que el becari reuneixi els requisits establerts durant
el curs següent.

La Comissió delegada del Consell de Govern amb competències en matèria d’estu-
diants aprovarà, prèvia la seva tramesa als responsables de les unitats que acullin beca-
ris, el model d’informe així com la puntuació mínima necessària per a obtenir la
renovació automàtica de la beca.

Les beques que siguin renovades automàticament per a aquell curs acadèmic no
sortiran convocades en la convocatòria corresponent.

ARTICLE 17
Un cop aprovada per la Comissió delegada del Consell de Govern competent en la
matèria, la convocatòria de beques es farà pública i s’iniciarà el procés de presenta-
ció de sol·licituds. En la convocatòria es farà constar la data en la qual tindrà lloc
l’entrevista que hauran de fer tots els aspirants per tal d’acreditar que reuneixen els
requisits. L’assistència a aquesta entrevista serà obligatòria llevat que sigui impossi-
ble per motius degudament justificats. En aquest cas, l’aspirant haurà de presentar
una instància on s’expliquin les raons i acreditar documentalment aquesta impossi-
bilitat.

Aquells estudiants que estiguin interessats en participar en el procés de selec-
ció hauran de presentar una sol·licitud, preferentment a través de mitjans electrò-
nics (formulari web o correu electrònic) acompanyant-la del full de matrícula que
acrediti la seva condició d’estudiants de la Universitat o una declaració jurada en
el cas que la matrícula encara no hagi pogut fer-se efectiva. Així mateix, en aque-
lles convocatòries o tipus de beques en les quals es facin constar requisits o mèrits
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diferents dels generals, serà necessari que l’aspirant acompanyi la sol·licitud de
tota aquella documentació necessària per acreditar que reuneix els requisits o els
mèrits al·legats.

L’òrgan tècnic encarregat de la gestió de les beques valorarà, segons el barem
establert a la convocatòria, els mèrits al·legats pels candidats i comprovarà, a través
de la documentació que consta en els arxius de la Universitat, les dades relatives a la
nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de l’alumne i a la seva condició de
becari de règim general del Ministeri d’Educació, Ciència, Cultura i Esport. A aques-
tes valoracions s’hi afegiran les puntuacions obtingudes a l’entrevista així com, si
s’escau, la resta de mèrits que es contemplin en aquelles convocatòries que prevegin
mèrits específics.

Un cop valorats els mèrits dels aspirants se’ls ordenarà seguint l’ordre de puntua-
cions obtingudes i les preferències que els aspirants hagin fet constar a la sol·licitud.
L’òrgan tècnic encarregat de la gestió de beques procedirà a elaborar una proposta
d’adjudicació que traslladarà a la Comissió delegada del Consell de Govern amb com-
petències en la matèria d’estudiants. Aquesta Comissió aprovarà, si s’escau, aquesta
proposta o introduirà aquelles altres consideracions que, d’acord amb aquesta norma-
tiva, consideri pertinents.

ARTICLE 18
Un cop aprovades les adjudicacions de les beques es farà pública a un tauler d’avi-
sos al rectorat, i si s’escau dels centres, i a la web de la Universitat Rovira i Virgili la
llista d’adjudicació de les beques. Així mateix, es contactarà a través de correu
electrònic o altres mitjans anàlegs amb els sol·licitants als quals ha estat adjudicada
una beca. 

Les persones a les quals els hagi estat adjudicada la beca podran presentar la renún-
cia en el mateix moment de l’adjudicació. En aquest cas, si la beca adjudicada ha estat
una de les sol·licitades per l’aspirant, aquesta renúncia podrà ésser considerada com
una penalització per a futures convocatòries. 

Aquelles persones que acceptin l’adjudicació de la beca seran convocades a les
sessions formatives inicials en cadascuna de les unitats que acullen becaris o les unitats
funcionals que s’hi relacionin. La incompareixença a aquestes sessions formatives, tret
que s’acreditin motius justificats, serà motiu de revocació de la beca.

Secció Quarta: Llistes d’espera

ARTICLE 19
Aquells sol·licitants als quals no els hagi estat adjudicada cap beca romandran en

una llista d’espera única, ordenada en funció de les puntuacions obtingudes. Aquesta
llista d’espera es farà pública en els taulers d’avisos corresponents així com mitjançant
la web de la Universitat Rovira i Virgili. 

En funció de les vacants o renúncies que es vagin produint la unitat tècnica de ges-
tió anirà procedint a l’adjudicació de les beques, d’acord amb l’ordre fixat per aquesta
llista.

ARTICLE 20 
En aquelles beques que contemplin requisits o mèrits específics s’establiran llistes
d’espera separades i independents, ordenades en funció dels mèrits contemplats.

Capítol IV: Règim de les activitats de Col·laboració

Secció Primera: Drets i Deures dels/de les becaris/àries

ARTICLE 21
La condició de becari de col·laboració s’adquirirà per l’adjudicació d’una beca. La
Delegada del Rector per a Estudiants emetrà una resolució que acreditarà aquesta con-
dició a tots els efectes. L’acceptació d’una beca implica l’acceptació dels drets i deures
inherents a la condició de becari i que són:

Drets dels becaris:
- Realitzar la prestació de la beca durant el període que es fixi en la convocatòria
- Rebre la formació adient i l’assistència del seu tutor en aquells casos en els quals

ho requereixi
- Rebre les retribucions corresponents que es fixin en la fitxa de cada beca
- Rebre la informació necessària sobre l’estat del seu expedient i exercir el dret

d’audiència en els casos en què se segueixin actuacions disciplinàries
- Disposar d’un document que acrediti la seva condició
- Rebre un tracte correcte per part dels serveis encarregats de la gestió, dels respon-

sables de les unitats, dels seus companys i dels usuaris dels serveis
- Gaudir d’un dia de permís per a la realització dels exàmens previstos en els ense-

nyaments que estiguin cursant
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- Per a les beques que tenen la durada d’un curs acadèmic, gaudir de deu dies de
descans, distribuïts d’acord amb el servei on es desenvolupa la beca. En qualsevol
cas, els dies de descans seran proporcionals al període de prestació efectivament des-
envolupat. El període concret de gaudiment estarà condicionat a les necessitats del
servei.

- Sol·licitar la suspensió de la beca en els casos previstos per aquesta normativa
- Totes aquelles altres que es fixin en les convocatòries, les fitxes de les beques o

qualsevol altra norma de la Universitat Rovira i Virgili.
- En aquelles beques que tenen la durada d’un curs acadèmic, rebre una paga extra-

ordinària, equivalent a una mensualitat, pel compliment íntegre del període de presta-
ció de la beca. En aquelles beques que tinguin establerta a la convocatòria una durada
superior a 9 mesos, els becaris que hagin completat la prestació tindran dret a una paga
extraordinària proporcional al temps de durada de la beca.

Deures dels becaris:
- Realitzar la prestació de la beca en els horaris que es fixin d’acord amb les franges

prefixades a la convocatòria i a les necessitats del servei
- Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en la realitza-

ció de les seves tasques
- Dispensar un tracte correcte als serveis de gestió, als responsables de les unitats,

als seus companys i als usuaris dels serveis
- Realitzar les tasques que els siguin assignades, d’acord amb la fitxa de la beca cor-

responent, amb diligència, segons les indicacions que els siguin facilitades pel respon-
sable de la unitat

- Totes aquelles altres que es fixin en les convocatòries, les fitxes de les beques o
qualsevol altra norma de la Universitat Rovira i Virgili

Secció Segona: Durada i condicions de les beques

ARTICLE 22
La durada i les condicions de les beques seran les que es derivin de la interpretació
conjunta d’aquesta normativa, de les convocatòries i de les fitxes de beca correspo-
nents. La Delegada del Rector per a Estudiants o, si s’escau, la Comissió delegada del
Consell de Govern amb competències en matèria d’estudiants, resoldran aquells possi-
bles dubtes d’interpretació que es puguin generar.

En tot cas, amb caràcter general la durada i les condicions de les beques constaran
en la fitxa de cada beca que es farà pública a la web a la Universitat i que s’adjuntarà
com a annex en les convocatòries. 

Amb caràcter general, les beques tenen la durada d’un curs acadèmic (de l’1
d’octubre al 30 de setembre, amb un mes, juliol o agost, sense prestació). En tot cas, les
beques que tenen caràcter específic o una durada inferior ho faran constar en la fitxa
corresponent.

Anualment es fixarà la retribució ordinària dels becaris, que s’anirà actualitzant en
funció dels increments de l’IPC o altres consideracions que realitzi la Universitat. No
obstant, alguns tipus de beques podran contemplar una retribució diferent en atenció a
requisits o mèrits singulars o a alguna altra consideració. Aquestes retribucions s’hauran
de fer constar en tot cas a la fitxa de la beca.

També s’hi farà constar el nombre d’hores diàries i setmanals de prestació així com
les franges horàries en les quals s’haurà de realitzar. La fixació de l’horari concret es
produirà un cop adjudicada la beca.

ARTICLE 23
Els becaris podran sol·licitar la suspensió de les beques per un període determinat
quan s’acrediti que el seu gaudiment resulta totalment incompatible amb la realitza-
ció dels seus estudis acadèmics. S’entendrà que es produeix aquest cas quan
l’alumne becari gaudeixi d’una beca de mobilitat, estatal o internacional, que l’obliga
a romandre en una altra Universitat durant un període determinat. També es podran
considerar les sol·licituds de suspensió per a la realització de períodes de pràctiques
externes curriculars que siguin manifestament incompatibles amb el gaudiment de la
beca.

ARTICLE 24
En els casos de malaltia, es procedirà a la suspensió automàtica de la beca quan la
baixa excedeixi del període equivalent al 20% del total de la beca. En aquest cas,
la unitat que aculli el becari podrà sol·licitar la cobertura temporal de la vacant. La
suspensió de la beca implica en tots els casos la pèrdua del dret a rebre retribu-
cions. 

En períodes de baixa inferiors o iguals al 20% del total de la beca, no es perdrà el
dret a rebre les retribucions i el becari no podrà ésser substituït. En qualsevol cas, la
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malaltia s’haurà d’acreditar documentalment. La manca d’acreditació de la malaltia
podrà ser motiu de revocació de la beca.

ARTICLE 25
Els adjudicataris podran renunciar a la beca mitjançat un escrit adreçat a la Dele-
gada del Rector per a Estudiants que s’haurà de trametre a la unitat tècnica encarre-
gada de la gestió de les beques. Aquesta renúncia s’haurà de produir com a mínim
amb una antelació de quinze dies respecte a la data efectiva de la renúncia.
L’incompliment del termini de notificació de la renúncia per part de l’adjudicatari
suposarà sancions econòmiques en les seves retribucions proporcionals als dies
d’incompliment.

Secció Tercera: Activitats objecte de col·laboració

ARTICLE 26
Les activitats que ha de portar a terme l’adjudicatari de la beca són les que es determi-
nen a la fitxa de la beca, que, en tot cas, han de facilitar la incorporació de l’estudiant
al món del treball, mitjançant la realització d’activitats pràctiques i formatives. Les tas-
ques concretes que haurà de realitzar han de ser les que determinin els responsables de
la unitat que aculli el becari/s o els responsables de les unitats funcionalment vincula-
des, però, en cap cas, es podran portar a terme activitats el contingut de les quals sigui
aliè a les finalitats descrites a l’apartat anterior.

ARTICLE 27
Els becaris realitzaran al finalitzar el termini de gaudiment de la beca un qüestionari

d’avaluació, segons el model normalitzat que els serà facilitat des de la unitat tècnica
de gestió encarregada de la gestió de les beques. En aquest qüestionari faran constar la
valoració de l’activitat realitzada.

En tot cas, si durant la realització de la prestació qualsevol dels becaris considera
que s’estan vulnerant els seus drets o, en general, s’està vulnerant aquesta normativa,
podran adreçar un escrit a la Delegada del Rector per a Estudiants que valorarà el seu
contingut, realitzarà les investigacions oportunes, escoltant les parts implicades i resol-
drà en conseqüència. 

Secció Quarta: Règim disciplinari

ARTICLE 28
La falsedat en les dades consignades en la sol·licitud de la beca o l’incompliment, ini-
cial o sobrevingut de qualsevol dels requisits fixats en aquesta normativa, en les convo-
catòries o en la fitxa de la beca és motiu d’exclusió del procés de selecció o de
revocació de la beca en cas que hagi estat adjudicada.

ARTICLE 29
La manca de compliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquesta
normativa, en les convocatòries o en la fitxa de la beca és motiu de revocació de la
beca. A tal efecte, els responsables de la unitat que aculli el becari o els responsa-
bles de les unitats que hi tinguin una vinculació funcional realitzaran un informe
adreçat a la Delegada del Rector per a Estudiants on faran constar els motius
d’incompliment. La Delegada del Rector contrastarà les manifestacions que es rea-
litzin i resoldrà en conseqüència. En tot cas, els becaris gaudiran del dret d’audièn-
cia amb la Delegada del Rector per a Estudiants. La Comissió delegada del Consell
de Govern amb competències en matèria d’Estudiants serà informada de totes aque-
lles incidències que hagin tingut lloc així com, si s’escau, de les revocacions que
s’hagin produït.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera: Totes les beques de col·laboració amb la URV convocades i actualment en
vigor queden sotmeses a la present normativa.

Segona: Abans del mes de juny de 2004, la Comissió delegada del Consell de
Govern en matèria d’estudiants aprovarà les fitxes de totes les beques vigents.

8  S’aprova l’assignació de complements autonòmics
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9  S’aprova el balanç de les actuacions de riscos laborals de l’any 2002 i les propos-
tes d’actuacions de l’any 2003 

JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS REALITZADES PEL SP DE LA URV RESPECTE A LES MESURES CORRECTORES
APROVADES PER A EXECUTAR AMB EL RAM DE SEGURETAT I SALUT 2002 (29.300.000 PTA)

DIFERÈNCIES NEGATIVES INDIQUEN 
QUE EL COST HA ESTAT SUPERIOR

AL PRESSUPOSTAT

Centre Numeració Acció
correctora aprovada Executada Observacions Pressupost 

inicial (euros) Cost real (euros) Diferència

SERVEI 
D’ESPORTS

1
Fotografia 1

Rampa d’accés a depuradores per on 
transportar garrafes d’àcid clorhídric

Sí L’industrial no ha instal·lat la barana 
intermèdia obligatòria segons el RD 
486/97. S´ha acordat que la instal·larà
el mateix contractista, i sense cost 
addicional per a la URV

8.414,17 8.822,5 -408,33

2
Fotografia 2

Instal·lació de dues dutxes i rentadors 
d’ulls d’emergència per a la 
manipulació d’àcid clorhídric, una 
dutxa a cada depuradora

Sí 312,5 2.150 -1.837,5

3 Senyalització d’emergència Sí 750 370,04 379,96

ETSE/ETSEQ

4 Línies de vida en cobertes dels edificis
L i E

Sí 62.000 61.893,85 106,15

5 Senyalització d’emergència Sí 10.300 6.433,36 3.866,64

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS

6 
Fotografia 3

Escales d’accés a coberta Sí Les noves escales es van haver 
d’adequar a la normativa de riscos 
laborals, fet que va implicar una segona 
factura. No es va construir l’escala 
seguint les indicacions donades 
prèviament pel SP de la URV. 
L’industrial assegura que no va realitzar 
l’escala segons normativa per 
indicacions expresses de l’arquitecte 
que va construir la FCEE

5.078 6.037,5 -959,5

7 Limitar accés a cobertes. Senyalitzar 
zones de pas i impedir-hi físicament 
l’accés 

Parcial-
ment

S´han canviat els panys per uns 
d’específics que únicament obriran
les portes d’accés a les cobertes

2.300 0 2.300

Falten per senyalitzar les zones de pas 
està inclòs al RAM 2003

8 Tapa pou sec soterrani Sí A càrrec d’Infraestructures 0 0 0

9 Limitar accés a voladís Sí S´han canviat els panys per uns 
d’específics que únicament obriran les 
portes d’accés al voladís

250 184,23 65,77

10 Extintor pols, magatzem annex al 
soterrani

Sí 69,7 123 -53,3

11 Extintor CO2 edifici Deganat, sala 
multimèdia i secretaria

Sí 252,42 369 -116,58

12 
Fotografia 5

Sortida d’emergència planta baixa 
edifici Deganat

Sí 1.250 1.575,6 -325,6

13 Senyalització d’emergència Sí 6.300 3.921,96 2.378,04

FACULTAT
DE CIÈNCIES 
JURÍDIQUES

14 Habilitar portes de l’edifici aulari 
perquè es puguin utilitzar en qualsevol 
moment

Sí S´han eliminat els passadors de les 
portes, els conserges han d’obrir-les 
cada dia a l’inici de la jornada. El degà 
es va negar que anul·léssim els panys i 
poséssim barres antipànic per motius de 
seguretat en cas de robatori

1.900 711,81 1.188,19

15
Fotografia 6

Col·locar porta intermèdia entre primera 
planta i soterrani per evitar evacuacions 
errònies

Sí 1.800 1.618,59 181,41

16 Anul·lar l’accés lliure al soterrani amb 
ascensor

Sí 180 280,14 -100,14

17 Habilitar sortida d’emergència des del 
soterrani a l’exterior

No S´ha utilitzat una altra sortida ja ubicada 
al soterrani

750 0 750

18 Extintor de pols a l’arxiu Sí 69,7 123 -53,3

19 Reubicació ordinador despatx 14 i 28 No Cap opció proposada pel Servei de 
Prevenció o d’Infraestructures ha estat 
acceptada per les usuàries dels dos 
despatxos. Tampoc no volen un canvi de 
despatx

210,35 0 210,35

20 Senyalització d’emergència Sí 6700 5104 1596

Núm. 9



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 200319

Centre Numeració Acció
correctora aprovada Executada Observacions Pressupost 

inicial (euros) Cost real (euros) Diferència

RECTORAT

21 Extintor sala de màquines de l’ascensor Sí 278,86 123 155,86

22 Il·luminació d’emergència sala 
d’exposicions del Paranimf

Sí 264,44 264,44

23 Habilitar portes del Paranimf com a 
sortides d’emergència

No Atès que les portes ja s’obren en el sentit 
de l’evacuació i que no s’han trobat 
barres antipànic homologades que 
respectin l’entorn de la sala del 
Paranimf, s’ha optat per transmetre 
l’obligació de deixar les portes 
practicables sempre que s’hi realitzi
un acte

3.000 3.000

24 Senyalització d’emergència Sí 1.750 1.850,2 -100,2

EU d’INFERMERIA 

25 Instal·lar barana intermèdia a les escales 
per baixar a la planta baixa i a les 
sortides d’emergència

Sí 5.200 1.874,25 3.325,75

26 Senyalització d’emergència Sí 1.230 765,6 464,4

27 Augmentar il·luminació general A càrrec d’Infraestructures 0

FACULTAT 
DE LLETRES

28 Instal·lar dutxa d’emergència als 
laboratoris de Geografia i d’Arqueologia

Sí 865,45 2.150,3 -1.284,85

29 Extintors manuals de CO2 Filologia 
Catalana

Sí 93,75 123 -29,25

30 Senyalització d’emergència Sí 3.100 3.100 0

F. DE CIÈNCIES 
DE L’EDUCACIÓ 
I PSICOLOGIA

31 Instal·lar extintors de pols, magatzem 
annex a secretaria, aula motricitat, 
vestíbul central biblioteca

Sí 1.472,5 369 1.103,5

32 Senyalització d’emergència Sí 4.500 4.578,72 -78,72

F. ENOLOGIA

33 Instal·lació elèctrica fixa laboratori 
instrumentació Analítica

Sí 2.103,54 2.103,54 0

34 Il·luminació emergència i llum de 
seguretat augmentada magatzem 
ampolles de gasos

Sí 1.394,34 0 1.394,34

35 Canvi d’ubicació dutxa d’emergència No S´ha canviat d’ubicació l’equip elèctric 
(centrifugadora)

4.50,75 0

36 Habilitar la porta de la sala de tast com 
a sortida d’emergència

Sí També s’ha col·locat antipànic a la porta 
del pàrquing amb la biblioteca

1.700 1.408,37 291,63

37 Protecció col·lectiva neteja de vidres del 
claustre

No Pressupost insuficient, ja que 
tècnicament no es pot ubicar una línia 
de vida als perfils que hi ha

1.081 1.081

38 Protegir forat generat en obrir trapa sala 
de màquines

Parcial-
ment

Cliesa ha d’instal·lar l’interruptor del 
llum

510 870 -360

39 Senyalització d’emergència Sí 1.502 1.467,4 34,6

CELLER 

40 Instal·lar dutxa d’emergència al 
laboratori principal

Sí 372,62 1075 -702,38

41 Llum emergència magatzem Sí 278,86 441 -162,14

42 Reubicar endolls celler Sí 836,6 441 395,6

43 Senyalització d’emergència Sí 750 370,04 379,96

F. QUÍMICA

44 Ventilació forçada magatzem de 
Bioquímica i d’Analítica

Sí 14.784,95 10.726,64 4.058,31

45 Extintors lab. 3 d’Analítica, magatzem 
de gasos, específic metalls Inorgànica

Sí 804,9 369 435,9

46 Instal·lació elèctrica magatzem de gasos 
Analítica

Sí 6.611,1 2.410,02 4.201,08

47 Adequar instal·lació del compressor i 
magatzems de gasos 

Sí 1.502,5 1.868,02 -365,52

48 Instal·lar dutxa i rentadors d’ulls lab. 
Inorgànica

Sí 252,43 1.075 -822,57

49 Instal·lació elèctrica fixa laboratoris 
d’Inorgànica, d’Orgànica i d’Analítica

Sí 12.981,82 12.833,6 148,22

50 Recollida dels vapors generats en les 
destil·lacions a la vitrina de gasos de 
Química Orgànica

No 0

51 Senyalització d’emergència Sí 4.500 3.848,4 651,6
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Centre Numeració Acció
correctora aprovada Executada Observacions Pressupost 

inicial (euros) Cost real (euros) Diferència

ETSE/ETSEQ 52 
Fotografia 7

ACCIONS CORRECTORES QUE VAN 
QUEDAR PENDENTS D’ EXECUTAR I 
REALITZADES PERQUÈ HI HA HAGUT 
UN ROMANENT DEL RAM DEL 2002

Rampa per al transport i manipulació de les 
ampolles de gasos ETSE/ETSEQ

1.500 3.183 -1.683

F.QUÍMICA I 
LLETRES

53 Metacrilat porta Facultat de Química amb 
SRCiT

107,6 107,6 0

Pressupostat Invertit
realment

euros 184.666,85 159.250,28

ptes 30.839.363,95 26.594.796,76

Romanent del pressupost RAM 2002: 
15.626 euros (2.700.000 pts aprox)

S’ha realitzat un transvasament d’aquest
romanent perquè es pugui utilitzar o sumar

al RAM 2003

MESURES PROPOSADES PER EXECUTAR - RAM 2003 

Centre Núm.
actuació Actuació Risc existent Persones afectades Cost Foto

núm.

F. C.
ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS

1 Canvi de sentit d’obertura portes Aula Magna Dificultat d’evacuació 100-200 persones  480,24 €

2 Colocar baranes Aula Magna Caigudes a diferent nivell 100-200 persones 5.537,38 €

3 Canvi de sistema d’obertura de les portes 
d’entrada principal

Dificultat d’evacuació Tot el personal del centre 2.827,15 € 1

4 Construcció i col·locació de baranes de 
protecció per a accés a zona de coberta i porta 
practicable per delimitar el pas a la resta
del passadís exterior (2 unitats, ed. aules
i ed. departaments)

Caiguda en alçada 1-5 persones 1.992,65 € 2 , 3

5 Construcció i col·locació de baranes de 
protecció en zona de coberta per accés a 
maquinària d’aire condicionat a l’edifici aules

Caiguda en alçada 1-5 persones 3.828,00 € 4

6 Construcció i col·locació de baranes de 
protecció en zona de coberta per a accés
a màquinaria d’aire condicionat en edifici 
departaments

Caiguda en alçada 1-5 persones 3.325,72 € 4

7 Prova de càrrega línies de vida existents Caiguda en alçada 1-5 persones 2.100,00 € 5

8 Instal·lació contra incendis biblioteca Cremades, intoxicacions, 
etc.

Tot el personal del centre 2.507,46 €

9 Dotar el magatzem de productes de neteja
de ventilació natural***

Intoxicacions, etc. Personal de neteja 6 , 6 bis

10 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

11 Mesura camps electromagnètics
(SAIS i estacions transformadores)

Exposició a radiacions Tot el personal del centre  0,00 €

12 Protecció dels suports de les canonades
del soterrani

Cops, talls, etc. 1-5 persones SRM 7

13 Netejar el soterrani i suprimir les andròmines Cops, talls, etc. 1-5 persones SRM 8

14 Eliminar cables pelats del magatzem 
de productes de la neteja

Electrocucions, etc. Personal de neteja 
i manteniment

SRM

F. C. 
JURÍDIQUES

15 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

16 Mesura camps electromagnètics 
(SAIS i estacions transformadores)

 0,00 €

17 Dotar de línies antirelliscants al passadís 
de l’Aula Magna

Caigudes al mateix nivell Personal de neteja SRM

18 Adequació ergonòmica per al treball amb PVD 
i atenció al públic

Fatiga visual, mental, 
estrés, etc.

2-3 persones 4.524,00 €
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Centre Núm.
actuació Actuació Risc existent Persones afectades Cost Foto

núm.

F. C. EDUCACIÓ 
I PSICOLOGIA

19 Instal·lació contra incendis ** Cremades, intoxicacions, 
etc.

Tot el personal del centre 14.002,68 €

20 Canvi de sentit d’obertura porta principal Dificultat d’evacuació Tot el personal del centre 3.072,49 €

21 Construcció escala d’emergència secundària 
(Pressupost aprox. pendent de projecte)

Dificultat d’evacuació Tot el personal del centre 24.465,56 €

22 Mesura de cabal, velocitat i adeqüació en 
aquest sentit, de les campanes de gasos

Intoxicacions, etc. Personal de laboratori  0,00 €

23 Obertura de sortida d’emergència lateral per 
planta baixa (Afecta despatx-APQUA)

Dificultat d’evacuació Tot el personal del centre 4.249,08 €

24 Instal·lar portes d’emergència bar Dificultat d’evacuació Tot el personal del centre 5.371,96 €

25 Mesura camps electromagnètics 
(SAIS i estacions transformadores)

Exposició a radiacions Tot el personal del centre  0,00 €

26 Dotar el magatzem de productes de neteja de 
ventilació natural ***

Intoxicacions, etc. Personal de neteja

27 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

F. QUÍMICA
I LLETRES

28 Instal·lació contra incendis biblioteca i 
plantes**

Cremades, intoxicacions, 
etc.

Tot el personal del centre 13.844,03 €

29 Mesura de cabal, velocitat i adeqüació en 
aquest sentit, de les campanes de gasos

Intoxicacions, etc. Personal de laboratori  0,00 €

30 Sistema de detecció d’oxigen pel N líquid de 
la sala del làser

Asfixia, intoxicacions, etc. 1-5 persones  580,00 € 9

31 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

32 Senyalització d’emergència 
(Unitat de Prehistòria, antic SRCiT)***

Dificultat d’evacuació o 
actuació davant una emer-
gència

Tot el personal de la
unitat

33 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.) 
(Unitat de Prehistòria, antic SRCiT)***

Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal de la 
unitat

34 Dotar el magatzem de productes de neteja
(5ª planta) de ventilació natural ***

Intoxicacions, etc. Personal de neteja 10

35 Col·locació de punts d’ancoratge a finestres de 
la façana principal (72 finestres) per a la neteja 
de vidres (validat per SRM)

Caiguda en alçada 1-5 persones 9.228,96 € 11 , 12 , 
13 , 14 , 
15 , 16

36 Mesura camps electromagnètics 
(SAIS, estacions transformadores i RMN) 
(Inclòs SAIS del Seminari)

Exposició a Radiacions Tot el personal del Centre  0,00 €

37 Protecció col·lectiva per radiacions làser 
(cortines o similars) 

Cremades, irritacions, etc. 1-5 persones UNITAT 17

38 Instal·lació contra incendis 
(Unitat de Prehistòria, antic SRCiT)

Cremades, intoxicacions, 
etc.

Tot el personal del centre SRM

39 Col·locació de 2 extintors
(Unitat de Prehistòria, antic SRCiT)

Cremades, intoxicacions, 
etc.

Tot el personal del centre SRM

40 Aspiració localitzada zona de transvasament 
en magatzem (Magatzem productes Analítica)

Intoxicacions, etc. Tot el personal del
Departament

3.828,00 €

41 Instal·lació de zona de transvasament amb 
aspiració localitzada (Magatzem productes 
Bioquímica)

Intoxicacions, etc. Tot el personal del
Departament

3.828,00 €

42 Instal·lació de zona de transvasament amb 
aspiració localitzada (Magatzem productes 
Orgànica)

Intoxicacions, etc. Tot el personal del 
Departament

3.828,00 €

43 Recollida dels vapors generats en l’operació de 
destil·lació (Lab. Investigació Orgànica)

Intoxicacions, etc. Tot el personal del
Departament

44 Instal·lació de zona de transvasament amb 
aspiració localitzada (Magatzem productes 
Inorgànica)

Intoxicacions, etc. Tot el personal del
Departament

3.828,00 €

45 Adequació d’armari de gasos monòxid de 
carboni i zona de carbooxidació on s’utilitza 
monòxid de carboni (Lab. 13, Inorgànica)

Intoxicacions, etc. Tot el personal del
Departament

 696,00 €
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Centre Núm.
actuació Actuació Risc existent Persones afectades Cost Foto

núm.

ETSE / ETSEQ

46 Col·locació de baranes intermèdies en baranes 
existents (ed. L)

Caiguda en alçada 1-5 persones  603,20 € 18 , 19 , 
20

47 Construcció i col·locació de barana en l’escala 
d’accés a habitació ascensor (ed. L)

Caiguda en alçada 1-5 persones  435,64 € 21

48 Construcció i col·locació de passarel·la per a 
accés a góndola, composta per estructura 
metàl·lica, reixes tramex i barana en ambdós 
costats de la passarel·la (ed. E)

Caiguda en alçada 1-5 persones 5.481,17 € 22 , 23

49 Construcció i col·locació de baranes per a 
accés a góndola (ed. L)

Caiguda en alçada 1-5 persones 3.862,80 € 24

50 Construcció i col·locació de passarel·la per a 
accés a góndoles (ed. A) 
(Pressupost estimat) ****

Caiguda en alçada 1-5 persones 5.481,17 € 25 , 26 , 
27

51 Subministrament i col·locació de tubs 
intermedis en escala de gat per a accés 
a coberta (ed. A)

Caiguda en alçada 1-5 persones  103,01 € 28 , 29 , 
30 , 31

52 Col·locació de barana intermèdia en pasarel·la 
de sortida de l’edifici E

Caigudes a diferent nivell Tot el personal del centre  606,27 € 32 , 33 , 
34

53 Col·locació de punts d’ancoratge per al canvi 
de bombetes del vestíbul

Caiguda en alçada 1-5 persones 1.148,64 € 35 , 36

54 Mesura de cabal, velocitat i adeqüació 
en aquest sentit, de les campanes de gasos

Intoxicacions, etc. Personal de laboratori  0,00 €

55 Mesura camps electromagnètics 
(SAIS i estacions transformadores)

Exposició a radiacions Tot el personal del centre  0,00 €

56 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

CELLER MAS 
D’EN FRARES

57 Col·locació de baranes en els molls de càrrega 
i descàrrega

Caigudes a diferent nivell Tot el personal del centre 1.296,98 € 37 , 38

58 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

59 Col·locació dutxa emergència aula / laboratori Cremades, irritacions, etc. Tot el personal del centre 1.075,32 €

60 Instal·lació elèctrica fixa Electrocucions, cremades, 
etc.

Tot el personal del centre SRM

61 Instal·lació campana extractora (Laboratori) Intoxicacions, etc. Tot el personal de la
unitat

UNITAT

F. ENOLOGIA

62 Col·locació de baranes per a protecció durant 
neteja de vidres del pati interior

Caiguda en alçada Personal de neteja
(1-5 persones)

5.795,24 € 39

63 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

64 Col·locar sist. d’obertura antipànic per a 
sortida d’emergència biblioteca

Dificultat d’evacuació Tot el personal del centre  662,13 € 40 , 41

65 Mesura de cabal, velocitat i adeqüació en 
aquest sentit, de les campanes de gasos

Intoxicacions, etc. Personal de laboratori  0,00 €

66 Mesura camps electromagnètics (SAIS) Exposició a radiacions Tot el personal del centre  0,00 €

67 Dotar el magatzem de productes de neteja 
de ventilació natural

Intoxicacions, etc. Personal de neteja

68 Col·locar baranes escales de fusta de zona 
d’accés cap a biblioteca

Caigudes a diferent nivell Tot el personal del centre  809,68 € 42

E.U. INFERMERIA

69 Rampa de sortida d’emergència av. Roma 
(suprimir desnivell) (Autorització propietaris)

Dificultat d’evacuació, 
caigudes a diferent nivell, 
etc.

Tot el personal del centre 5.562,20 € 43

70 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

71 Reparar quadre elèctric/transmissions 
(sala ordinadors)

Electrocucions, cremades, 
etc.

Tot el personal del centre SRM 44

72 Instal·lar ventilació al magatzem de neteja 
(armari productes neteja)***

Intoxicacions, etc. 1-5 persones 45

73 Protegir el forat entre l’escala i la paret 
(entrada secundària del centre)

Caigudes a diferent nivell Tot el personal del centre 2.613,48 € 46

74 Mesura camps electromagnètics (SAIS)  0,00 €

75 Reparar instal·lació elèctrica magatzem 
productes neteja (armari productes neteja)

Electrocucions, cremades, 
etc.

1-5 persones SRM 47

76 Dotar d’enllumenat d’emergència
(despatx biblioteca)

Dificultat d’evacuació Tot el personal del centre SRM
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Centre Núm.
actuació Actuació Risc existent Persones afectades Cost Foto

núm.

SERVEI DE
RECURSOS
CIENTÍFICS
I TÈCNICS

77 Col·locar escala per a accés a coberta***** Caiguda en alçada 1-5 persones 8.566,69 € 48

78 Mesura camps electromagnètics (SAIS) Exposició a radiacions Tot el personal del centre  0,00 €

79 Col·locar passamà a la rampa d’accés 
d’entrada de l’edifici*****

Caigudes a diferent nivell Tot el personal del centre 3.768,55 € 49

RECTORAT

80 Dotar de ventilació natural el magatzem 
de productes de neteja ***

Intoxicacions, etc. Personal de neteja

81 Eliminar cablatge de les zones de pas 
(Servei de Gestió Acadèmica)

Caigudes al mateix nivell, 
cops, etc.

Tot el personal del servei SRM

82 Senyalització d’emergència (caseta rosa) Dificultat d’evacuació 
o actuació davant una 
emergència

Tot el personal del centre 2.030,00 €

83 Realitzar sectorització referent a incendis 
per a plantes i sortides d’emergència

Dificultat d’evacuació 
o actuació davant una 
emergència, cremades, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre 17.284,00 €

84 Mesura camps electromagnètics (SAIS) Exposició a radiacions Tot el personal del centre  0,00 €

85 Adaptació ergonòmica dels treballs amb PVD, 
eliminar reflexos i corrents d’aire de l’aire 
condicionat (Servei d’Economia i Servei de 
Recursos Humans)

Alteracions visuals, fatiga 
visual, etc.

Tot el personal del servei

86 Instal·lar il·luminació d’emergència a la sala 
d’exposicions Paranimf

Dificultat d’evacuació 
o actuació davant una 
emergència

Tot el personal del centre SRM

87 Augmentar la il·luminació general (Secretaria 
General, Gabinet del Rector i despatx Rector)

Alteracions visuals, fatiga 
visual, etc.

Tot el personal del centre SRM

F. MEDICINA
I CIÈNCIES 
DE LA SALUT

88 Mesura de cabal, velocitat i adeqüació en 
aquest sentit, de les campanes de gasos

Intoxicacions, etc. Personal de laboratori  0,00 €

89 Mesura camps electromagnètics 
(SAIS i estacions transformadores)

Exposició a radiacions Tot el personal del centre  0,00 €

90 Senyalització de risc (perill, obligació, etc.)*** Cremades, electrocucions, 
intoxicacions, etc.

Tot el personal del centre

91 Senyalització d’emergència Dificultat d’evacuació 
o actuació davant una 
emergència

Tot el personal del centre 1.044,00 €

Ed. SANT JORDI

92 Adequació de la xarxa existent o sistema 
similar per evitar els xocs de les pilotes a porta 
metàl·lica

Cops, etc. Tot el personal del centre SRM 50

93 Eliminar oxidació de la porta del magatzem 
de productes de neteja, i dotar-lo de ventilació 
natural

Intoxicacions, etc. Personal de neteja SRM

TOTAL (Euros): 186.175,55 €

TOTAL (PTA): 30.977.005,26 PTA

*Tots els preus tenen l’IVA inclòs

* Pendent de sumar romanent RAM-2002

** Pendent sumar instal·lació contra incendis 
bar i copisteria (F. Química 854,06 euros, FCE i 
Psicologia 1651,7 euros)

***Ventilació i senyalització estan pendents 
d’inventariar per a pressupostar

**** RQP ha construït una escala de gat

***** A càrrec de RQP
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F. ECONÒMIQUES 1 480,24

2 5.537,38 Economia

3 2.827,15 2.827,15 €

4 1.992,65 1.992,65 €

5 3.828,00 3.828,00 €

6 3.325,72 3.325,72 €

7 2.100,00 2.100,00 €

8 2.507,46 2.507,46 €

9 ---

10 ---

11 0,00 0,00 €

12 SRM 16.580,98 € *(Sense IVA)

13 SRM 2.758.842,27 pta *(Sense IVA)

14 SRM Jurídiques

F. JURÍDIQUES 15 --- 0,00 €

16 0,00 0,00 € *(Sense IVA)

17 SRM 0,00 € pta *(Sense IVA)

18 4.524,00 Psicologia

F. C. EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 19 14.002,68 14.002,68 €

20 3.072,49 3.072,49 €

21 24.465,56 24.465,56 €

22 0,00 0,00 €

23 4.249,08 4.249,08 €

24 5.371,96 5.371,96 €

25 0,00 0,00 €

26 --- 51.161,78 € *(Sense IVA)

27 --- 8.512.603,39 pta *(Sense IVA) F. Químiques i Lletres

F.QUÍMIQUES I LLETRES 28 13.844,03 13.844,03 €

29 0,00 0,00 €

30 580,00 580,00 €

31 --- ---

32 --- ---

33 --- ---

34 --- ---

35 9.228,96 9.228,96 €

36 0,00 0,00 €

37 UNITAT 23.652,99 € *(Sense IVA)

38 SRM 3.935.526,66 pta *(Sense IVA)

39 SRM

40 3.828,00

41 3.828,00

42 3.828,00

43 ---

44 3.828,00

45 696,00 ETSE/ETSEQ

ETSE / ETSEQ 46 603,20 603,20 €

47 435,64 435,64 €

48 5.481,17 5.481,17 €

49 3.862,80 3.862,80 €

50 5.481,17 5.481,17 €

51 103,01 103,01 €

52 606,27 606,27 €

53 1.148,64 1.148,64 €

54 0,00 0,00 €

55 0,00 0,00 €

56 --- Celler 17.721,91 €

CELLER MAS D’EN FRARES 57 1.296,98 1.296,98 € 2.948.677,98 pta

58 --- ---

59 1.075,32 1.075,32 €

60 SRM 2.372,30 €

61 UNITAT 394.718,24 pta
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Enologia

F. ENOLOGIA 62 5.795,24 5.795,24 €

63 --- ---

64 662,13 662,13 €

65 0,00 0,00 €

66 0,00 0,00 €

67 --- ---

68 809,68 E. Infermeria 809,68 €

E. INFERMERIA 69 5.562,20 5.562,20 € 6.457,37 €

70 --- --- 1.074.416,30 pta

71 SRM ---

72 --- ---

73 2.613,48 2.613,48 €

74 0,00 0,00 €

75 SRM 8.175,68 €

76 SRM 1.360.318,69 pta SRCiT

SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS 77 8.566,69 8.566,69 €

78 0,00 0,00 €

79 3.768,55 8.566,69 €

RECTORAT 80 --- 1.425.377,75 pta

81 SRM Rectorat

82 2.030,00 2.030,00 €

83 17.284,00 ---

84 0,00 0,00 €

85 --- 1.750,00 €

86 SRM 291.175,50 pta

87 SRM F. Medicina

F. MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT 88 0,00 0,00 €

89 0,00 0,00 €

90 --- 0,00 €

91 1.044,00 0,00 pta

Ed. SANT JORDI 92 SRM

93 SRM TOTAL PREVIST: 136.439,71 €

22.701.656,79 pta

*Tots els preus tenen IVA inclòs
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10  S’aprova la revisió del Pla de Millora del Servei de Biblioteca

PLA DE MILLORAMENT DATA: Octubre 2003

SERVEI O PROCÉS AVALUAT: SERVEI DE 
BIBLIOTECA SERVEIS IMPLICATS: Servei de Biblioteca i Documentació

PROGRAMA AVALUACIÓ: 1999 UNITATS IMPLICADES: 

Pla accions millorament Seguiment Pla millorament

ACCIONS PER PORTAR A TERME PRIORITAT RESPONSABILITAT

Necessi-
tats Observacions Resultats obtinguts

Nivell
 Ter-
mini 

(any o 
curs)

SB AS C SG Altres

EIX 1: MILLORAR LA QUALITAT DE LA GESTIÓ

Objectiu 1: Millorar els processos de gestió

1.1.1 Crear la intranet de gestió del SB 1 2004 X X SI, SRE 1 Becari Es pot ampliar la beca 
per a l’elaboració del 
web del SB

1.1.2 Documentar els processos de gestió i 
disponibilitat a la intranet del SB

1 2004 X X SI

1.1.3 Planificar, difondre i avaluar anualment 
objectius, tasques i responsabilitats

0 2003-
2004

X X CBURV, 
GTR

1.1.4 Elaborar periòdicament la Memòria del 
Servei de Biblioteca

0 2003 X X GTR

1.1.5 Definir i aplicar els criteris d’acceptació 
de donatius

3 2006 X X X CBURV

1.1.6 Analitzar la col·lecció, per tal d’ade-
quar-la a les necessitats de la recerca i 
de la docència

2 2005 X X CBC

1.1.7 Modificar el Reglament del Servei de 
Biblioteca, en el marc del procés de 
revisió dels Estatuts
de la URV

1 2003 X X X CBURV

Objectiu 2: Adequar la configuració de la plantilla

1.2.1 Definir l’estructura del personal de la 
biblioteca del campus de Sescelades 

0 2003 X X GER

1.2.2 Definir la figura del becari de biblioteca 1 2004 X X VCU SB: especificació de tas-
ques VCU: definició de 
funcions, drets i deures

1.2.3 Activar els llocs de treball definits al 
Catàleg de llocs de treball 

1 2004 X  GER

Objectiu 3: Desplegar el control de qualitat

1.3.1 Recollir les dades pertinents per a l’ela-
boració d’estadístiques

1 2004 X

1.3.2 Definir els estàndards del Servei de 
Biblioteca

1 2004 X X GTR

1.3.3 Definir els indicadors per al Servei de 
Biblioteca

1 2004 X X GTR

1.3.4 Elaborar i processar enquestes bianuals 
generals
i específiques de satisfacció d’usuaris

1 2004 X X GTR 1 Becari

1.3.5 Avaluar les dades i fer propostes de 
millorament

1 2004 X X X GTR 

EIX 2: MILLORAR LA QUALITAT DELS SERVEIS

Objectiu 1: Reforçar les infraestructures

2.1.1 Adquirir nous servidors i nous aplica-
tius i mantenir i renovar el maquinari
i el programari

Continu X X SI, GER

2.1.2 Millorar les condicions dels espais físics 
(enllumenat, aire condicionat, etc.)

Continu X X X GER

2.1.3 Participar en el cofinançament d’infra-
estructures per a resoldre contingèn-
cies: compra de compactus, prestatges, 
taules i cadires, etc.

2 2004 X X

2.1.4 Ubicar la biblioteca de descàrrega 2 2004 X X GER
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NOTES:
Nivells:
0-3: priorització ascendent en l’aplicació

Responsabilitats:
AS: Altres serveis de la URV. S’especifiquen en l’apartat Altres
BC: Biblioteca de centre
C: Centre
CBC: Comissió de Biblioteca de Centre
CBURV: Comissió de Biblioteca de la URV
GCRE: Gabinet de Comunicació i Relacions Externes
GER: Gerència
GTR: Gabinet Tècnic de Rectorat
RH: Servei de Recursos Humans
SB: Servei de Biblioteca
SG: Secretari general
SI: Servei d’Informàtica
VCU: Vicerectorat de Comunitat Universitària
VDNT: Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies

Objectiu 2: Incrementar la qualitat dels serveis actuals

2.2.1 Desenvolupar un pla de formació 
d’usuaris: virtual i crèdits lliures

2 2005 X X SRE Destinar-hi 
pressupost

2.2.2 Millorar el portal d’accés al Servei de 
Biblioteca, des de la web

0 2003 X X SI, SRE

2.2.3 Elaborar la normativa sobre la compra de 
material bibliogràfic independentment de 
la seva procedència

2 2004 X X X CBURV Proposta per al nou 
Reglament del SB 

2.2.4 Fer el seguiment del Pla de Formació 
Específica del Personal de Biblioteca, 
d’acord amb el Pla de Formació del PAS 
de la URV

Continu X X RH Tres cursos específics 
(quart trimestre 2003)

2.2.5 Racionalitzar els horaris d’obertura, 
d’acord amb l’ús dels serveis i dels 
recursos humans disponibles, durant 
tota la setmana

1 2003 X X X GER, 
RH

Objectiu 3: Ampliar els serveis 

2.3.1 Adoptar un model de conveni de pres-
tació de serveis externs i fer-ne de nous

2 2003 X X X CBURV

2.3.2 Implementar i fer difusió de les renova-
cions i reserves electròniques de docu-
ments

0 2003 X X SI

2.3.3 Mantenir i millorar les bases de dades 
transversals de producció URV

Continu X X SI Cuidatge, Enovit, 
Educament

2.3.4 Implementar millores adreçades als 
usuaris del Servei de PI/SOD

1 2003 X X SI

2.3.5 Catalogar els recursos electrònics Continu X Safari, Harrison, etc.

2.3.6 Col·laborar amb el professorat: pàgines 
docents, recursos per a l’aprenentatge i 
la recerca, etc.

1 2004 X X X BC, 
SRE,VD

NT

1 Biblio-
tecari 

(reforç)

2.3.7 Implementar els serveis bibliotecaris a 
distància (bibliotecari virtual)

1 2004 X X SI

2.3.8 Prioritzar la compra de tota la bibliogra-
fia recomanada i difondre-la adequada-
ment

1 2003-
2004

X X BC

EIX 3: LA QUALITAT DE LA COMUNICACIÓ

Objectiu 1: Establir la imatge corporativa

3.1.1 Definir i desplegar la imatge corpora-
tiva (web, tríptics, etc.)

2 2004 X X Destinar-hi 
pressupost

Objectiu 2: Potenciar la comunicació interna

3.2.1 Mantenir la taula dels acords del SB Continu X Iniciat 2002

3.2.2 Difondre entre el personal del SB tas-
ques, objectius, Pla de Millorament, 
etc.

0 Novembre 
2003

X X 2 Sessions públiques 
matí-tarda d’assitència 
obligada en hores de 
feina, Power Point, defi-
nir on som i cap a on 
anem, motivació 

Objectiu 3: Difusió del servei de biblioteca i documentació

3.3.1 Col·laborar amb els instituts de batxillerat 0 2003 X X VCU

3.3.2 Publicar notícies de la Biblioteca al 
diari digital de la URV

0 2003 X X GCRE
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11  S’aprova el suport al Manifest en defensa del dret civil català

12  Es ratifica l’acord del Consell de Govern del Centre de Supercomputació de
Catalunya (CESCA), de data 7 de maig de 2003, de modificació dels seus Estatuts

13  S’informa favorablement l’adscripció de l’ICIQ a la URV
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Càrrecs i personal

14  S’aprova l’activació dels responsables d’ensenyament 

PROPOSTA D’ACORD PER A LA FIXACIÓ DEL NOMBRE
I LA DISTRIBUCIÓ ENTRE CENTRES DELS RESPONSABLES 
D’ENSENYAMENT

L’Estatut de la URV, en el seu article 78, defineix el responsable d’ensenyament com
un professor o professora permanent amb dedicació a temps complet que, sota la
direcció del degà o degana, o director o directora del centre on l’ensenyament esti-
gui adscrit, s’encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recur-
sos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del
seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de la for-
mulació de les propostes corresponents. El mateix article estableix també que corres-
pon al Consell de Govern fixar el nombre de responsables d’ensenyament de cada
centre.

D’acord amb la seva definició, l’actual oferta d’ensenyaments de la URV, les atribu-
cions donades al Consell de Govern i seguint prioritàriament criteris d’afinitat entre
ensenyaments, es proposa la distribució de responsables d’ensenyament que es pre-
senta a la taula 1.

Pel que fa a retribucions i reduccions docents, els responsables gaudiran dels matei-
xos drets que els vicedegans i sotsdirectors de centre.

La distribució té en compte, únicament, l’oferta d’ensenyaments homologats de pri-
mer, primer i segon cicles, i segon cicle. Per a les titulacions pròpies, en funció de les
seves necessitats, els centres podran proposar-ne un, i hauran d’establir-ne la reducció
docent i les retribucions, que podran ser, com a màxim, iguals a les dels responsables
d’ensenyaments homologats i que, en tot cas, aniran a càrrec dels ingressos de la titula-
ció.

Amb la creació de la figura de responsable d’ensenyament, es produeix en tots els
centres un increment sensible de capacitat de gestió, reconeguda i retribuïda conveni-
entment. Els equips directors dels centres poden acordar internament la distribució de
tasques de gestió que creguin més convenient, sempre que no atempti contra les funci-
ons corresponents al responsable d’ensenyament. En el cas extraordinari que els centres
necessitin realitzar algun encàrrec específic a algun professor, ho podran fer sempre
que la reducció docent global per gestió no es modifiqui. És a dir, si ho creuen conveni-
ent, els centres poden acordar que una part de la reducció docent corresponent a un
vicedegà, secretari, responsable o degà s’assigni a un professor a qui s’encarregui
alguna tasca específica.

Centre Nombre Ensenyaments
de responsables

Fac. Lletres 5 Ll. Geografia
Ll. Història
Ll. Història de l’Art
Ll. Antropologia Social i Cultural
Ll. Filologia Anglesa
Ll. Filologia Catalana
Ll. Filologia Hispànica
Ll. Publicitat i Relacions Públiques*

FCEP 4 Ll. Pedagogia
Ll. Psicopedagogia
Ll. Psicologia
Mestre Educació Primària
Mestre Educació Infantil
Mestre Educació Especial
Mestre Educació Física
Mestre Educació Musical
Mestre Llengua Estrangera
D. Educació Social

FCEE 3 Ll. Adm. i Direcció d’Empreses
Ll. Economia
D. Ciències Empresarials
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Centre Nombre Ensenyaments
de responsables

FCJ 3 Ll. Dret
Ll. Ciències del Treball
D. Relacions Laborals
D. Treball Social

Fac. Química 2 Ll. Química
Ll. Bioquímica

FMCS 3 Ll. Medicina
D. Fisioteràpia
D. Nutrició Humana i Dietètica

ETSE 4 ET Informàtica Sistemes
ET Informàtica Gestió
E Informàtic
ET. Ind.: Electrònica Ind.
E Automàtica i Electrònica Ind.
ET Ind.: Electricitat
ET Telecomunicacions: Telemàtica

ETSEQ 2 E. Químic
ET Ind.: Químic Ind.
ET Ind. Mecànica

Fac. Enologia 2 ET Agrícola. Indústries Agràries i Al.
Ll. Enologia

EU Infermeria 1 D. Infermeria

EU Turisme i Oci 1 Turisme

Distribució de responsables d’ensenyament en els centres de la URV
*Transitòriament, mentre en duri la implantació, la responsabilitat d’aquest ensenyament recaurà en el
director de la Unitat Predepartamental de Comunicació

15  S’acorda la distribució per àmbits de la primera convocatòria de professorat con-
tractat a la URV a l’empara del Pla Serra Húnter

PROPOSTA D’ACORD PER A LA DISTRIBUCIÓ PER ÀMBITS
DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORAT CONTRACTAT
A LA URV A L’EMPARA DEL PLA SERRA HÚNTER

Atès l’acord del Govern de la Generalitat, del dia 1 d’agost de 2003, pel qual es creava
el Pla Serra Húnter de professorat contractat permanent, i la resolució UNI/ /2003,
també d’1 d’agost que estableix, per al període 2003-2007, la distribució dels 400 pri-
mers contractes entre les universitats públiques de Catalunya, a partir de la qual es pre-
veu la incorporació de 35 nous professors a la URV durant aquest període, el Consell
de Govern de la URV acorda proposar per al curs 2004-2005 la contractació de fins a 8
professors agregats en els àmbits en els quals la implantació de nous ensenyaments fa
necessària la incorporació de nou professorat:

Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme
Nutrició Humana i Dietètica
Turisme
Enginyeria Telemàtica
Enginyeria Mecànica

16  S’aprova la modificació de plantilla de PDI

Departament Plaça Categoria Modificació

DPPF DC000727 Ass 9 cr No passar-la a ND

Psicologia DF000609 TEU Passa a dotada
DC000009 Ass 9 cr Amortitzar-la

GE DC000757 Ass 18 cr ND Dotar-ne 9 cr a càrrec de Turisme
DL000094 AssL 6Q Passa a AssL 8 h
DL000163 AssL 6Q ND S’amortitza
DL000091 AssL 12 h Es rebaixa a AssL 8 h (12 cr)
DL000095 AssL 6Q Passa a anual
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Departament Plaça Categoria Modificació

DC000115 Ass 9 cr Adscrita a la FCJ (abans: FE)
DC000094 Ass 18 cr Passa a AssL 6 h
DL000039 ND AssL 12 h Passa a dotada
DL000083 AssL 12 h Passa a AssL 6 h
DL000166 AssL 6 hQ Passa a AssL 10 h
DL000106 ND AssL 12 h Passa a dotada

Economia DC000724 Ass 18 cr No s’amortitza 
DC000611 Ass 18 cr Passa a no dotada

17  S’aprova la convocatòria de places de professorat

CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
CONTRACTAT

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria) Ajudant Composició de la comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. Plaça 0310-AJ01 President/a titular: Esther Forgas Berdet CU URV

Període contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Xavier Ruiz Collantes CU UPF

Centre Facultat de Lletres

Perfil - Titulació: titulació superior amb suficiència 
investigadora.
- Docència: gèneres informatius escrits i 
audiovisuals, tecnologia audiovisual i de la xarxa, 
disseny multimèdia, periodisme on line.

President /a suplent: Enric Olivé Serret CU URV

Secretari/ària suplent: Jordi Farré Coma TUI URV

Vocal suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Observacions

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria) Ajudant Composició de la comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. Plaça 0310-AJ02 President/a titular: Enric Olivé Serret CU URV

Període contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Xavier Ruiz Collantes CU UPF

Centre Facultat de Lletres

Perfil - Titulació: titulació superior amb suficiència 
investigadora
- Docència: teoria i pràctica de la redacció i la 
locució, gèneres informatius escrits i audiovisuals, 
periodisme on line. Experiència docent a nivell 
universitari en matèries del perfil docent de la 
plaça. Experiència investigadora en matèria de 
televisió, identitat cultural i cultures minoritzades.

President /a suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Secretari/ària suplent José C. Suárez Fernández TU URV

Vocal suplent: Jordi Farré Coma TUI URV

Observacions

Departament Economia

Plaça (categoria) Associat laboral docent 3h/s Composició de la comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. Plaça 0310-AS21 President/a titular: Martí Oliva Furés CU URV

Període contractació Anual Secretari/ària titular: Cristian Duran Weitkamp TU URV

Institució sanitària Vocal titular: Agustí Segarra Blasco CU URV

Centre Facultat de 

Perfil  Titulació: Llicenciat
Docència: estadística i econometria

President /a suplent: Antonio Terceño Gómez CU URV

Secretari/ària suplent Misericòrdia Domingo 
Vernis

TEU URV

Vocal suplent: Miquel Manjón Antolín TU URV

Observacions
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CONVOCATÒRIA BEQUES RECERCA

Departament Núm. Àrea de coneixement

Bioquímica i Biotecnologia 3 Bioquímica i Biologia Molecular

Economia 1 Economia Aplicada

Gestió d’Empreses 2 Organització d’Empreses

Història i Geografia 1 Prehistòria
–distingit Eudald Carbonell–

Medicina i Cirurgia 1 Nutrició i Bromatologia
1 Medicina

–distingit Luis Masana–

Química Física i Química Inorgànica 1 Química Inorgànica
–distingida Carmen Claver–

Química Analítica i Química Orgànica 2 Química Orgànica
1 Química Analítica

CONVOCATÒRIA BEQUES DINS EL PROGRAMA RAMON Y CAJAL

Ref. Investigador Núm. Àrea de coneixement Departament
2001CAJAL-BUV2 De Graff, Cornelis 1 Química Física Química Física i Inorgànica
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Comissions delegades

18  Es ratifiquen els acords de les comissions delegades del Consell de Govern, que
figuren com a annex:

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DEL 19 DE SETEMBRE DE 2003

1. Condicions per a la convocatòria de places d’ajudant
Atès el caràcter excepcional que tant la LOU com l’Estatut de la URV atorguen a les
places d’ajudant, es proposa que, en aquests moments, aquesta excepcionalitat es tra-
dueixi en el següent:

Es podran convocar places d’ajudant en la convocatòria extraordinària d’octubre en
les condicions següents:

a) Places convocades en la convocatòria de juliol que hagin resultat desertes per
manca de candidats amb informe positiu de l’AQU.

b) Necessitats ineludibles de professorat, perquè s’estan posant en marxa nous ense-
nyaments.

2. Comissió de serveis de personal acadèmic
Es proposa el nomenament en comissió de serveis, en l’àmbit de Comunicació, del pro-
fessor de secundària, Sr. Josep Fernández Cavia, procedent de l’IES de Sant Pere de
Ribes. Aquesta comissió de serveis respon a les necessitats docents de l’àrea de Comu-
nicació.

SESSIÓ DEL 14 D’OCTUBRE DE 2003

1. Places noves de PAS a càrrec de nous ensenyaments
Es proposa la dotació d’una plaça de grup III a TP, tècnic de suport a la docència infor-
matitzada, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Aquest incre-
ment restava pendent d’aprovació en el conjunt de places noves a càrrec de nous
ensenyaments.

2. Oferta parcial d’ocupació pública de places de PAS
Per a l’any 2003, l’oferta d’ocupació pública de places de PAS és la següent:

a) Personal laboral
Grup III
- PL000444 Tècnic/a de suport al laboratori de docència a TP – Departament d’Engi-

nyeria Mecànica
- PL000xxx Tècnic/a de suport a la docència informatitzada a TP – Departament

d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
b) Personal funcionari
Grup D – Escala auxiliar administrativa
- PF000261 Punt d’informació de centre a TP – ETSE
- PF000312 Punt d’informació de centre a TP – ETSEQ
- PF000313 Oficina de suport a la direcció a TP – ETSE
Grup B – Escala de gestió
- PF000314 Tècnic/a de suport a la direcció – EUTiO

3. Convocatòria de proves selectives de personal laboral
- Tècnic/a auxiliar d’instal·lacions esportives – Grup IV – Oficina de l’Esport
- Auxiliar de suport a unitat docent hospitalària – Grup IV – Unitat Docent Joan

XXIII
- Tècnic/a d’enginyeria – Servei de Recursos Materials
- Tècnic/a de seguretat – Grup I – Servei de Recursos Informàtics i TIC 
- Tècnic/a de sistemes – Grup II – Servei de Recursos Informàtics i TIC
- Tècnic/a de suport a la docència informatitzada a TP – Grup III – Departament

d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
- Tècnic/a de suport al laboratori de docència a TP – Grup III – Departament d’Engi-

nyeria Mecànica
- Tècnic/a de suport al laboratori de docència – Grup III – Departament de Bioquí-

mica i Biotecnologia
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4. Convocatòria de proves selectives de personal funcionari de l’escala de 
gestió:

- Cap de Secció de Titulacions i 3r cicle – Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
- Cap administratiu de la Gerència
- Tècnic/a de l’Oficina de Suport al Deganat / a la direcció: 11 places
- Cap de Secció d’Ingressos i Tresoreria – Servei de Recursos Econòmics
- Cap de Secció de Comptabilitat Pressupostària – Servei de Recursos Econòmics

5. Aprovació de la Memòria de Formació del PAS per a l’any 2002.

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DEL 24 DE SETEMBRE DE 2003

- S’aproven les adjudicacions i la llista d’espera de les beques de col·laboració URV
per al curs 2003/2004

- S’aprova la proposta de normativa de les beques de col·laboració amb la Universi-
tat Rovira i Virgili.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I POLÍTICA DOCENT

SESSIÓ DEL 15 D’OCTUBRE DE 2003

1. S’aprova la modificació puntual dels plans d’estudis següents:
- Història (2001) - Ampliació de la taula d’adaptacions
- Arqueologia (2001) - Ampliació de la taula d’adaptacions
2. S’aprova la Normativa d’avaluació global de l’ETSEQ, que introdueix l’ensenya-

ment ETI: Mecànica 
3. S’aprova la modificació de la taula d’equivalències d’idioma, a la qual s’incor-

pora l’Escola Oficial d’Idiomes en el reconeixement del català bàsic i del castellà per a
estrangers. També s’incorpora al Servei Lingüístic el Català Bàsic (90 hores) amb el
reconeixement de 6 crèdits.

4. S’aprova la modificació del reconeixement de crèdits per a activitats esportives.
S’hi introdueix com a concepte provisional el de Millor esportista individual del curs
2002/2003 (masculí i femení), a l’espera que es revisi la taula corresponent a campio-
nats individuals.

5. S’aprova l’avaluació global aplicada als estudiants d’Enginyeria Química i ETI:
Química Industrial, corresponent al curs 2002/2003.

6. Es ratifiquen els acords sobre les sol·licituds de convalidació i reconeixement de
crèdits proposats per l’EU Relacions Laborals Sancta Maria Maris, el CU Dr. Manyà i el
CESDA.

7. S’aprova l’adequació als nous formats de les normatives d’accés al segon cicle
d’Antropologia Social i Cultural, Estudis Alemanys i Arqueologia, tot i restar pendent de
completar alguna mancança.

COMISSIÓ D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ

SESSIÓ DEL 15 D’OCTUBRE DE 2003

- S’aprova la proposta de distribució del programa ordinari de cofinançament
d’equipament docent 2003. Amb una modificació que indicarà el copresident de la
Comissió.
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Convenis

19  Es ratifiquen diversos convenis:

Conveni de cooperació entre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
(IRTA) i la Universitat Rovira i Virgili per a dur a terme avaluacions de l’impacte ambien-
tal en horticultura mitjançant la tècnica de l’“anàlisi del cicle de vida”

Conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Huelva i la Uni-
versitat de Saragossa per a realitzar un programa de doctorat interuniversitari en “catà-
lisi homogènia”

Conveni marc entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat
Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Uni-
versitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya per a desenvolupar el Pla Jaume Serra i Húnter de professorat
contractat permanent

Conveni marc de col·laboració entre el Consorci del Parc de Collserola i la Univer-
sitat Rovira i Virgili per desenvolupar programes de pràctiques externes

Conveni de col·laboració entre Munar Hijosa Monguió, SL i la Universitat Rovira i
Virgili per a prestació del servei de vigilància i socorrisme de la piscina de les ins-
tal·lacions universitàries esportives Sant Jordi

Conveni marc de col·laboració entre Grup Sural Consultors, SL i la Universitat
Rovira i Virgili en activitats de formació continuada, inserció laboral, pràctiques en les
empreses i estudis tècnics

Pacte de cessió entre la Universitat Rovira i Virgili i els autors del CD “Pla d’actuació
de l’educació compartida. Les unitats d’escolarització compartida. Un recurs extraordi-
nari per a l’atenció de la diversitat a l’ESO”

Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Rovira i Virgili reconeix
com a oferta lectiva de crèdits de lliure elecció les assignatures ofertes per l’Institut
Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós

Acord marc general de col·laboració entre la Fundació Carolina i la Universitat
Rovira i Virgili per a regular les relacions jurídiques i la realització de les activitats vin-
culades als programes de les parts que es considerin d’interès mutu i afectin els objec-
tius que han de desenvolupar conjuntament

Acord específic entre la Fundació Carolina i la Universitat Rovira i Virgili per al curs
2002/2003 de l’acord marc general subscrit entre ambdues. Programa predoctoral i
postdoctoral en cardiovascular

Conveni entre l’Ajuntament de Reus; Reus Desenvolupament Econòmic, SA
(REDESSA); Conferència Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA); Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Reus; Reus Capital de Negocis SCR, i la Universitat
Rovira i Virgili per a organitzar conjuntament les Segones Jornades d’Emprenedors i els
Primers Premis Reus a la Creació d’Empreses 2003

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació SEPI i la Universitat Rovira i Virgili
amb l’objecte genèric de deixar constància de l’interès de les parts per mantenir una
col·laboració d’aprofitament mutu 

Contracte administratiu entre el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili referent a la cessió d’ús d’unes aules per a rea-
litzar-hi les proves dels certificats de la Junta Permanent de Català els dies 17, 24 i 31
de maig i 7 i 14 de juny de 2003

Conveni entre l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona,
la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra i la Universitat Rovira i Virgili per a donar suport a la realització d’una prova pilot
d’implantació del programa informàtic per a planificar i gestionar el manteniment pre-
ventiu d’edificis, i per a dotar aquest programa dels recursos necessaris per a la implan-
tació de l’accés remot, extern a la xarxa local

Conveni específic de mobilitat de personal docent i investigador i d’estudiants entre
la Facultat de Ciències Agronòmiques de la Universitat de Xile i la Universitat Rovira i
Virgili

Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT) i la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili per tal de
potenciar i divulgar la recerca en química a les nostres comarques

Conveni per a l’edició i la producció del llibre derivat del II Col·loqui Internacional
“La lingüística de Pompeu Fabra” entre Cossetània Edicions i la Universitat Rovira i Virgili
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Conveni de col·laboració en l’organització del I Congrés de Dret Civil Català a
Tarragona: “El Dret patrimonial en el futur Codi civil de Catalunya”, entre el Departa-
ment de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya

Conveni segons la URV, que, mitjançant la URV Solidària, atorgarà una subvenció a
la ONGD Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí per al projecte d’instal·lació
de la tercera fase d’una xarxa de radiocomunicacions als campaments de refugiats
sahrauís

Conveni segons la URV, que, mitjançant la URV Solidària, atorgarà una subvenció a
l’Organització Mediterrània per al projecte d’educació ambiental en el sector de la
zona del parc nacional Pico Bonito a Hondures

Conveni segons la URV, que, mitjançant la URV Solidària, atorgarà una subvenció a
la ONGD Grup Pont de la Solidaritat, Parròquia de Sant Bernat Calbó per a projectes de
construcció d’un ambulatori a Nova Mamoré-Rondònia

Conveni segons la URV, que, mitjançant la URV Solidària, atorgarà una subvenció a
la ONGD Entrepobles per al projecte d’instal·lació i desenvolupament de mòduls de
cria d’aus i parcel·les productives de fruiters i hortalisses a les comunitats de Las Tablas
i San Carlos, al Salvador

Conveni segons la URV, que, mitjançant la URV Solidària, atorgarà una subvenció a
la ONGD Enllaç Solidari per al projecte d’explotació de cultius per als petits agricultors
i reforestació a la regió amazònica de Rondònia

Conveni segons la URV, que, mitjançant la URV Solidària, atorgarà una subvenció a
l’Organització Creu Roja Tarragona per al projecte de desenvolupament integral mitjan-
çant dotació d’infraestructures bàsiques al Cantón Caluma, a Equador

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
URV per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Oficina
Provincial Creu Roja per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
CEPTA per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Centre de
Lectura de Reus per al reconeixement de crèdits de lliure elecció
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 28 DE NOVEMBRE DE 2003

Informe del Rector

En aquesta sessió i com és preceptiu de manera anual, la síndica de greuges exposa el
seu informe, en què destaca els aspectes més importants al llarg dels últims dotze
mesos, amb problemes i incidències que afecten els membres de la comunitat universi-
tària.

També en aquesta sessió s’aprova el nou Reglament del Claustre, que ha de regir els
mecanismes de funcionament d’aquest òrgan col·legiat de màxima representació de la
Universitat.

PLA ESTRATÈGIC DE DOCÈNCIA

En la sessió del Claustre d’avui també es presenta el Pla Estratègic de Docència. Es
tracta d’un pla amb uns condicionants:

Externs: procés obert per la declaració de Bolonya, que ens obliga a adaptar el nos-
tre sistema docent per incorporar-nos plenament a l’espai comú de formació superior i
recerca.

Interns: el sistema docent actual no és prou eficient i no està prou preparat per for-
mar els ciutadans que necessita la societat del coneixement i la informació.

El nou Estatut de la URV defineix un nou model docent que cal aplicar, i també va
ser un compromís del programa de govern en les eleccions del 2002: “Definir un Pla
Estratègic de Docència i desplegar un pla d’acció que permeti centrar els esforços
col·lectius en un projecte educatiu innovador, que faci seu la màxima ensenyar a
aprendre i que configuri els estudiants i la seva formació i aprenentatge com la part
nuclear de tota l’activitat universitària.”

Al Claustre de 21 de maig de 2003 ja es van fixar uns objectius: informar del procés
de desenvolupament del Pla Estratègic de Docència de la URV, i fer una valoració ini-
cial de l’estat de la docència de pregrau a la URV a partir de les dades més significatives
recollides, etc.

Es pretén harmonitzar l’educació superior a partir d’uns elements que esdevenen
claus en aquest procés d’aprenentatge marcat pel sistema ECTS, i que són els següents:

- Suplement al diploma, en un procés clar de transparència
- Estructura dels ensenyaments en graus i postgraus
- Qualitat a través de l’acreditació
La cronologia del procés d’elaboració del Pla Estratègic de Docència va ser la

següent:
- Sensibilització: gener-juny 2003
- Diagnòstic: març-juny 2003
- Negociació: maig-setembre 2003
- PE Docència: novembre 2003
El model de la URV és un model docent centrat en l’aprenentatge actiu de l’alumnat

en el qual el professorat esdevé el motor de la innovació i el canvi dins d’un projecte
col·lectiu d’educació superior al qual ha d’arribar Europa el 2010.

Es van produir contactes amb els responsables dels ensenyaments i centres per ana-
litzar l’estat de la docència i buscar l’aplicabilitat del model docent als diferents ense-
nyaments, analitzant sempre les prioritats estratègiques.

L’equip de govern ha treballat per definir l’ordenació acadèmica global de la URV
de la manera següent:

1r cicle > 2n cicle > 3r cicle
  grau > postgrau > doctorat 

Els objectius del Pla Estratègic són: 
1. Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge i centrat en l’alumne/a
1.1 Dissenyar els projectes formatius.
1.2 Dotar la Universitat d’una estructura orientada a la docència.
1.3 Adaptar els recursos humans al nou model docent.
1.4 Adaptar els recursos materials al nou model docent.
2. Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la URV en els processos de formació de titulats
2.1 Millorar l’eficàcia dels processos d’aprenentatge.
2.2 Dotar el professorat d’eines i incentius perquè millori l’acció docent.
2.3 Implantar una metodologia de seguiment de qualitat.
3. Aconseguir la integració de la URV en el procés d’harmonització europea
3.1 Introduir els elements d’harmonització amb Europa en tots els ensenyaments.
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3.2 Impulsar la creació de xarxes d’ensenyament amb universitats europees.
3.3 Adaptar els processos de gestió acadèmica al marc europeu.
3.4 Incentivar la mobilitat de professorat i alumnat.
Estem marcant la política docent de la URV, no exactament fixant un Pla Estratègic,

perquè correspon al Claustre definir polítiques segons l’Estatut. Per això no concretem
mesures, recursos ni indicadors de seguiment, etc. Marquem tan sols la política que
volem seguir.

Marcar la política no pretén un canvi instantani. Busca un procés acumulatiu de
canvi qualitatiu i quantitatiu, que tingui efectes a mitjà i llarg termini per millorar sensi-
blement la nostra acció docent.

Cal la implicació decidida de tota la comunitat universitària, estudiants, professors i
PAS, per fer-ho possible. Des de l’equip de govern seguirem treballant per desplegar les
línies d’actuació previstes al PLED 2003 i per coordinar l’actuació dels centres que les
han de fer possible.
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Disposicions

1  S’aprova el Reglament del Claustre Universitari

REGLAMENT DEL CLAUSTRE

Capítol I. Composició i competències

ARTICLE 1
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. 

ARTICLE 2
El Claustre està constituït pel rector o rectora, que el convoca, el secretari o secretària
general, el o la gerent i un màxim de dos-cents membres més, d’acord amb la distribu-
ció següent:

a) Els membres del Consell de Direcció no previstos en el paràgraf anterior.
b) Els degans i els directors de centre.
c) Els directors de departament.
d) Els directors d’institut universitari de recerca.
e) Una representació del col·lectiu docent i investigador que, sumada a les persones

esmentades en els apartats a), b), c) i d), completi el nombre de 124 membres del
col·lectiu docent i investigador, repartits de manera proporcional al nombre de mem-
bres del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada completa de cada depar-
tament i tenint en compte que el nombre de professorat doctor funcionari dels cossos
docents universitaris ha de representar el 51% del nombre total dels membres del
Claustre, elegits pel col·lectiu docent i investigador i entre aquest.

f) Cinquanta-dos estudiants, repartits proporcionalment al nombre d’estudiants de
cada ensenyament, elegits pel col·lectiu d’estudiants de cada ensenyament i entre
aquest. 

g) Vint-i-quatre membres del personal d’administració i serveis, repartits entre perso-
nal funcionari i personal laboral de manera proporcional al nombre de membres de
cada col·lectiu, elegits conjuntament pel col·lectiu del personal d’administració i ser-
veis i entre aquest.

ARTICLE 3
1. La condició de membre del Claustre i el vot són personals i indelegables.
2. La condició de membre claustral es perd per renúncia, comunicada per escrit al

rector o rectora, pel fet de deixar de pertànyer a la circumscripció electoral pel qual ha
estat elegit, per deixar d’ostentar el càrrec pel qual ha adquirit la condició de membre i
per sentència judicial.

ARTICLE 4
Són competències del Claustre:

a) Elaborar i modificar l’Estatut de la Universitat.
b) Elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el

Consell de Govern.
c) Elegir i, si escau, revocar el síndic o síndica de greuges i rebre’n un informe

anual.
d) Establir les línies generals d’actuació de la Universitat i proposar iniciatives al

Consell de Direcció o al Consell de Govern.
e) Vetllar per la qualitat institucional de la Universitat.
f) Manifestar l’opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat, emetre

declaracions institucionals i pronunciar-se respecte a les qüestions sotmeses a la seva
consideració pel rector o rectora o incloses en l’ordre del dia a petició d’almenys el
20% dels claustrals.

g) Rebre l’informe anual del rector o rectora, que ha d’incloure un resum de l’activi-
tat docent i investigadora i de la memòria econòmica.

h) Fer un seguiment de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat formulant
preguntes a destinataris concrets sobre qüestions de la seva competència.

i) Elaborar, aprovar i reformar el seu Reglament.
j) Vetllar pel compliment de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
k) Crear les comissions que consideri oportunes i fixar-ne la composició.
l) Totes les altres que la normativa vigent i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili li

atribueixin.
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Capítol II. Organització del Claustre

Secció 1. Mesa del Claustre

ARTICLE 5
1. Les sessions del Claustre són dirigides i coordinades per una Mesa constituïda pel

rector o rectora, el secretari o secretària general de la Universitat, dos membres del
col·lectiu docent i investigador, un dels quals ha de ser funcionari doctor, dos estudiants
i un membre del personal d’administració i serveis. Excepte el rector o rectora, o vice-
rector o vicerectora en qui delegui, i el secretari o secretària general, la resta dels mem-
bres de la Mesa i els suplents són elegits d’entre els membres claustrals presents pels
col·lectius respectius.

2. Si algun dels membres de la Mesa perd la condició de claustral, ha de ser substi-
tuït per un altre representant elegit pel col·lectiu al qual pertanyi.

ARTICLE 6
1. La Mesa és l’òrgan que assisteix el president o presidenta i com a tal:
a) Interpreta i supleix aquest Reglament en els casos de dubte o de buit normatiu.
b) Ordena el debat.
c) Adopta les decisions i mesures que cregui convenients per al desenvolupament

normal de les sessions.
d) Decideix sobre qualsevol altre assumpte que li pugui assignar el Claustre o

aquest Reglament.
2. Els acords de la Mesa del Claustre s’adopten per majoria simple amb la presència

del president o presidenta i de dos membres més, com a mínim. En cas d’empat deci-
deix el vot del president o presidenta.

ARTICLE 7
El president o presidenta del Claustre pot delegar en qualsevol membre de la Mesa que
moderi les sessions.

Secció 2. Comissions del Claustre

ARTICLE 8
El Claustre pot crear comissions específiques per als temes que consideri convenients i
n’ha de determinar la durada, les funcions i la composició. En tot cas, ha de garantir la
participació dels diferents sectors de la comunitat universitària en cadascuna de les
comissions que creï. 

ARTICLE 9
1. Les comissions les presideix el rector o rectora, o el membre del Claustre en qui

delegui.
2. Un cop constituïda la comissió, aquesta ha d’elegir entre els seus membres un

secretari o secretària, que aixecarà acta de cada sessió i, una vegada aprovada, la tra-
metrà al secretari o secretària general de la Universitat.

Capítol III. Funcionament del Claustre

Secció 1. Convocatòria i sessions

ARTICLE 10 
1. La presidència del Claustre correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerec-

tora en qui delegui. 
2. El secretari o secretària general de la Universitat actua com a secretari o secretà-

ria del Claustre i, en cas d’absència, serà substituït per la persona designada pel rector o
rectora.

ARTICLE 11
1. El rector o rectora ha de convocar el Claustre en sessió ordinària almenys dues

vegades l’any. 
2. El rector o rectora pot convocar el Claustre en sessió extraordinària per iniciativa

pròpia, a petició del Consell de Govern o a petició d’almenys el 20% dels claustrals. En
els dos darrers casos, la petició ha d’incloure el tema o temes que s’hi han de tractar. 

ARTICLE 12
1. L’ordre del dia és fixat pel rector o rectora. 
2. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del

dia, s’ha d’adjuntar una còpia dels documents, les esmenes i les mocions disponibles.
La documentació no tramesa s’ha de distribuir a l’inici de la sessió. No obstant això, si
el volum de la documentació o altres circumstàncies en dificulten o n’impedeixen el
lliurament, s’ha de poder consultar a la Secretaria General o mitjançant recursos tele-
màtics. 

3. Les convocatòries s’han de trametre amb una antelació d’almenys dotze dies
naturals a les adreces que els claustrals han donat a la Secretaria General. 
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ARTICLE 13 
1. S’han d’incloure a l’ordre del dia aquells punts proposats pel rector o rectora o

per almenys el 20% dels claustrals fins a quaranta-vuit hores abans de la reunió.
2. La proposta d’un nou punt de l’ordre del dia ha d’incloure el text del punt i, si

n’hi ha, la documentació corresponent.
3. Si la proposta d’un nou punt prové dels claustrals, haurà d’incloure també el nom

del ponent.
4. Els nous punts de l’ordre del dia s’han de comunicar a tots els membres del

Claustre.
5. No pot ser objecte de debat i acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia,

excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Claustre i es declari la
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
El Ple i les comissions del Claustre es constitueixen en primera convocatòria, pel que fa
a la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària general, o
les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja
hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la cinquena part
dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària general, o les perso-
nes que els substitueixin.

Secció 2. Documentació

ARTICLE 15
Els acords del Claustre es prenen sobre propostes que no van acompanyades de docu-
mentació, documents i mocions.

ARTICLE 16
1. Són documents els textos, articulats o no, presentats pel rector o rectora, el Con-

sell de Govern o les comissions del Claustre. 
2. Pel que fa als documents, poden presentar-s’hi esmenes a la totalitat o bé parcials

a algun punt concret. Són esmenes a la totalitat les que fan referència a l’oportunitat o
principis del document i en postulen la devolució a l’òrgan que el presenta, o les que
proposen un text alternatiu. Les esmenes parcials han de ser de supressió, modificació o
addició.

3. Les esmenes han d’estar a disposició de la Mesa quaranta-vuit hores abans de la
sessió, signades pels claustrals que les presenten. En cas que el Claustre ratifiqui la qua-
lificació d’una esmena com a esmena a la totalitat, el text alternatiu presentat rebrà el
tractament que aquest Reglament estableixi per als documents.

ARTICLE 17
Les mocions són propostes d’acord del Claustre a iniciativa d’almenys el 20% dels
claustrals, que s’han de presentar per escrit fins quaranta-vuit hores abans de la reunió i
han de ser incloses a l’ordre del dia per poder-les votar.

ARTICLE 18
Si amb posterioritat a la convocatòria d’un Claustre s’admeten a tràmit nous docu-
ments, esmenes o mocions, se n’ha de lliurar una còpia als claustrals. 

Secció 3. Debats i votacions

ARTICLE 19
El president o presidenta estableix i manté l’ordre de les discussions, dirigeix els debats,
compleix i fa complir aquest Reglament, i exerceix les altres funcions que li correspon-
guin. 

ARTICLE 20
El secretari o secretària aixeca l’acta corresponent de cada sessió, que una vegada apro-
vada, incorporarà el vistiplau del rector o rectora. L’acta ha d’incloure, a més de l’ordre
del dia, la data, l’hora i el lloc de la sessió, els punts següents:

a) La relació d’assistents.
b) Els temes tractats d’acord amb l’ordre del dia.
c) Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut, especificant convenient-

ment els acords presos.
d) Tot allò que es demani explícitament que consti a l’acta.

ARTICLE 21
La Mesa pot sotmetre a acord del Claustre tractar els punts de l’ordre del dia en un
ordre diferent a l’establert a la convocatòria, després de justificar-ho.
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ARTICLE 22
El president o presidenta pot sotmetre a acord del Claustre prorrogar la sessió en la
mateixa jornada o continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents.

ARTICLE 23
Per a cada punt de l’ordre del dia el president o presidenta, si és necessari, obrirà dos
torns d’intervencions. A cada torn les peticions de paraula es faran abans de començar
les intervencions. La Mesa pot limitar el temps d’ús de la paraula en funció del nombre
de persones que l’hagin demanat. Transcorregut el temps establert d’ús de la paraula, el
president o presidenta, després d’invitar dues vegades l’orador a acabar la intervenció,
li retirarà la paraula.

ARTICLE 24
En el torn de paraules, poden intervenir tots els membres del Claustre i les altres perso-
nes amb dret a veu després d’haver demanat la paraula i haver-la obtingut del president
o presidenta del Claustre.

ARTICLE 25
1. En el cas que s’hagin presentat esmenes a un document, la Mesa assignarà un

temps per defensar el document a l’encarregat de presentar-lo i un temps proporcional
al nombre de claustrals signants de l’esmena a qui en correspongui la defensa. La per-
sona encarregada de defensar el document disposarà d’un temps de resposta, en què
rebutjarà l’esmena o, si s’escau, la incorporarà.

2. Si el nombre d’esmenes presentades ho aconsella, la Mesa podrà suspendre breu-
ment la sessió per ordenar-les i, si s’escau, refondre-les abans de sotmetre-les a votació. 

3. La Mesa ha d’ordenar les esmenes presentades segons la proximitat al document.
La votació es comença per la més allunyada.

ARTICLE 26
Ningú no pot ser interromput quan parli, si no és pel president per advertir-li que se li
ha exhaurit el temps, per demanar-li que se centri en el tema objecte del debat, per cri-
dar-lo a l’ordre, per retirar-li la paraula o per cridar a l’ordre l’assemblea o algun dels
membres.

ARTICLE 27
1. Els membres del Consell Social i el síndic o síndica de greuges poden assistir a les

sessions del Claustre, amb veu i sense vot.
2. Les sessions del Claustre són obertes. No obstant això, les sessions o el debat

d’una qüestió concreta es restringiran als membres de dret quan ho acordin per majoria
simple.

ARTICLE 28
En el cas de requerir-se votació, els acords es prendran per majoria simple dels vots
emesos llevat dels casos en què l’Estatut de la URV, el present Reglament i les altres nor-
mes aplicables exigeixin una majoria qualificada.

ARTICLE 29 
Les votacions són a mà alçada amb les excepcions següents:

1. Quan la qüestió sotmesa a votació impliqui persones determinades.
2. Quan ho sol·liciti una tercera part dels membres claustrals.
3. Quan ho decideixi la Mesa del Claustre.

ARTICLE 30
Les votacions no es poden interrompre per cap motiu. Si algú entra o surt de la sala de
reunions mentre es realitza la votació, s’haurà de repetir.

ARTICLE 31
Els acords es faran efectius a partir del moment que siguin aprovats, excepte en els
casos en què el mateix Claustre estableixi una altra cosa, o en el cas que legalment cal-
gui un tràmit posterior.

Secció 4. Seguiment de la gestió dels òrgans de govern

ARTICLE 32
1. Qualsevol membre del Claustre pot formular preguntes sobre qualsevol aspecte

de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat, tant unipersonals com col·legiats.
2. L’òrgan unipersonal o el president o presidenta de l’òrgan col·legiat ha de donar

resposta a qualsevol pregunta que li adreci un membre del Claustre.
3. Les preguntes i les respostes corresponents s’han d’ajustar al procediment que

estableixi la Mesa del Claustre.

ARTICLE 33
1. Es crea una Comissió del Claustre per fer el seguiment de la gestió dels òrgans de

govern.
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2. La Comissió està formada pel rector o rectora, o persona en qui delegui, 12
claustrals, membres del col·lectiu docent i investigador; 5 estudiants claustrals, i 2
claustrals membres del personal d’administració i serveis.

3. La Comissió ha de servir de canal de comunicació entre els interpel·lants i els
destinataris respectius de les preguntes, i ha de programar les sessions de resposta
pública en el si de la Comissió o, en els casos que ho consideri més apropiat, en el Ple
del Claustre.

4. Les sessions de la Comissió són obertes.
5. La Comissió es reuneix com a mínim un cop cada dos mesos.

Capítol IV. Consulta a la comunitat universitària

ARTICLE 34
El Claustre pot consultar la comunitat universitària, abans de prendre una decisió que
consideri d’interès general,

a) per iniciativa del rector o rectora;
b) per iniciativa del Consell de Govern, o
c) a petició de 1.000 membres de la comunitat universitària.

ARTICLE 35
Quan la iniciativa correspongui a la comunitat universitària, d’acord amb el punt c) de
l’article 34, el suport necessari es manifestarà amb la signatura personal en els impresos
que la Mesa del Claustre ha de facilitar als promotors.

ARTICLE 36
La Mesa del Claustre ha d’establir el procediment que s’ha de seguir per executar la
decisió del Claustre de fer una consulta.

Capítol V. Convocatòria extraordinària d’eleccions a rector o rectora

ARTICLE 37
1. El Claustre pot convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rector o rectora,

en el marc del que preveu el present article.
2. La petició de convocatòria del Claustre s’ha de fer mitjançant un escrit motivat i

ha de comptar amb el suport d’un terç dels membres del Claustre. La primera persona
signant té la condició de portaveu dels sol·licitants.

3. Un cop rebuda la sol·licitud, les funcions de president o presidenta del Claustre
les assumeix un vicerector o vicerectora, que n’exerceix la presidència fins al moment
que se celebri la sessió extraordinària.

4. El president o presidenta en funcions del Claustre l’ha de convocar en el termini
màxim d’un mes, adjuntant la petició motivada perquè la coneguin el conjunt dels
claustrals.

5. El Claustre es constitueix en sessió única si hi són presents més de la meitat dels
membres. Si no s’obté la proporció esmentada, es considera desestimada la convocatò-
ria d’eleccions.

6. Un cop constituïda la sessió, i després del debat corresponent, es fa la votació
secreta de la proposta de convocatòria d’eleccions. Si s’obté la votació favorable dels
dos terços dels membres del Claustre, es dissol el Claustre i el rector o rectora ha de
cessar, tot i que continua en funcions fins a la presa de possessió del nou rector o rec-
tora. El president o presidenta en funcions del Claustre ha de convocar eleccions a rec-
tor o rectora, que s’han de fer en el termini màxim d’un mes.

7. Si la iniciativa no obté la votació favorable en els termes abans esmentats, cap
dels signataris podrà participar en la presentació d’una altra iniciativa d’aquest caràcter
fins passat un any a comptar des de la data de la votació esmentada.

Capítol VI. Reforma del Reglament

ARTICLE 38
1. Es pot demanar la modificació d’aquest Reglament per iniciativa del rector o rec-

tora, o d’almenys una cinquena part dels membres de dret del Claustre.
2. La proposta de modificació ha d’incloure un text alternatiu.
3. Si la proposta de modificació prové dels membres claustrals, ha d’incloure també

el nom del ponent.

ARTICLE 39
Els acords de modificació d’aquest Reglament s’han d’adoptar per majoria absoluta dels
membres de dret del Claustre.

Disposició derogatòria
En el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament queda derogat el Reglament del
Claustre aprovat pel Claustre Universitari el 26 de juny de 2002.
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Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

2  S’aprova el Pla Estratègic de Docència.

PLA ESTRATÈGIC DE DOCÈNCIA

1. JUSTIFICACIÓ

La formació de les persones és, junt amb la generació de coneixement, la principal raó
de ser de la URV. La capacitat per adaptar-nos al canvi ha de ser un element inherent de
la manera de fer de la Universitat. Aquesta esdevé una necessitat especialment impor-
tant quan la societat exigeix respostes diferents a nous reptes que des de la URV cal
saber afrontar. De la mateixa manera, hem d’exercir la responsabilitat del lideratge
social i intel·lectual que ha de caracteritzar les institucions de formació superior.

Les millores i els canvis en els processos d’ensenyament i aprenentatge s’han anat
desenvolupant a les universitats dins d’una dinàmica adaptativa que ha estat mancada,
sovint, d’una anàlisi crítica i d’una cultura de la innovació. En la societat del coneixe-
ment, els alumnes i el context social i laboral han variat, i requereixen respostes dife-
rents a les que oferim. Aquestes només es poden produir dins d’una dinàmica de
transformació proactiva, innovadora i planificada. En algunes universitats com la URV
l’assumpció dels nous reptes ha comportat —i aquest Pla Estratègic n’és un reflex— un
estat d’opinió de la necessitat de generar un canvi significatiu en la docència. Un canvi
que s’ha de basar en un projecte col·lectiu i que comporta planificar la docència per
atendre la diversitat de nivells i de perfils d’aprenentatge dels alumnes que arriben a la
Universitat.

Per desenvolupar un projecte que suposa un canvi cultural dels agents i dels rols cal
partir d’una visió compartida d’on volem anar i com. Aquesta és una justificació i un
objectiu clau del Pla Estratègic de Docència de la URV (en endavant PLED). La transfor-
mació que suposa aquest Pla, per poder ser incorporada a tota la Universitat, implica
que tots els centres, departaments i unitats de suport a la docència, que tenen realitats i
cultures diferents, es facin seu el projecte i el modulin atenent les seves particularitats i
punts de partida distints. Solament així, a través de la resposta descentralitzada, es pot
produir en últim terme una modificació sostenible i sostinguda que provoqui el canvi
que es pretén.

El compromís institucional s’expressa, en primera instància, en un dels vuit objec-
tius principals del programa de l’equip de govern: “Definir un pla estratègic de la
docència i desplegar un pla d’acció que permeti centrar els esforços col·lectius en un
projecte educatiu innovador, que faci seva la màxima ensenyar a aprendre i que confi-
guri els estudiants i la seva formació i aprenentatge com la part nuclear de tota l’activi-
tat universitària”. Aquest compromís es veu refermat en el nou Estatut de la URV, en què
es defineix una organització sòlida, estructuralment i funcionalment, al servei d’un nou
model educatiu. Aquesta voluntat està en coherència amb la capacitat que ha demos-
trat el professorat dels centres i departaments de la URV a l’hora d’introduir millores
significatives en la docència, algunes de les quals han estat reconegudes amb premis i
distincions de relleu en els àmbits autonòmic i estatal.

El PLED pretén ser l’instrument polític que permetrà implantar les línies d’actuació
per arribar al posicionament de futur que volem assolir. La seva importància és que es
tracta d’una visió compartida fruit de la reflexió col·lectiva. A fi que no es quedi en una
declaració d’intencions, la URV ha de ser capaç d’implantar un pla operatiu que trans-
formi les idees en accions viables i efectives atenent els recursos humans i materials
que s’hi poden dedicar, qüestió que ha de ser dirigida pel Consell de Direcció i supervi-
sada continuadament pel Consell de Govern. En la fase operativa, el projecte ha de per-
metre detectar aquelles unitats i aquells processos que poden esdevenir motor
d’innovació, experimentació i millora a partir dels quals es pugui generar una gestió del
coneixement i un aprenentatge enfocats a les prioritats que s’estableixin. En resum:

Del desplegament progressiu del PLED se n’ha de derivar la implantació d’un
model de docència de qualitat reconeguda, en el qual tothom, alumnes, professors i
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gestors, estiguin identificats i treballin en col·laboració per assolir els reptes que es
determinin. Més concretament, els beneficis del PLED han de permetre:

◆ Implantar un model educatiu en què els estudiants siguin el centre l’acció forma-
tiva i el professorat desenvolupi les estratègies docents apropiades en un entorn que
faciliti l’aprenentatge. 

◆ Aconseguir el màxim rendiment acadèmic dels estudiants i millorar la capacitat
dels titulats, per tal d’assegurar que s’acompleixen unes finalitats formatives que satis-
fan els graduats i ocupadors.

◆ Garantir als estudiants, mitjançant l’acreditació i el reconeixement extern de les
titulacions en els àmbits estatal i internacional, que la URV disposa d’ensenyaments de
qualitat inserits en el nou marc que configura l’espai europeu d’educació superior
(EEES).

Tenint en compte aquestes justificacions i objectius, en l’apartat següent es descriu
el plantejament en què es basa la definició d’aquest Pla i la implantació subsegüent.

 2. PLANTEJAMENT I ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE DOCÈNCIA

La nova arquitectura de titulacions de l’educació superior que es planteja a l’Estat espa-
nyol s’estructura en dos nivells, els estudis de grau (bachelor) i els de postgrau (màster i
doctorat), a cadascun dels quals els corresponen objectius formatius diferents. A part,
també cal tenir present la creixent realitat dels aprenentatges vinculats amb la formació
continuada al llarg de la vida, que esdevé un objectiu estratègic en la societat del
coneixement i en el qual les universitats tenen un paper fonamental. Aquest Pla cobreix
els estudis de grau i de postgrau, però se centra prioritàriament en el grau. El PLED
abasta el disseny i desenvolupament dels processos d’ensenyament i aprenentatge en
aquests estudis, els agents involucrats, els recursos, les metodologies, etc.

El disseny del PLED s’ha basat en quatre fases. La primera, la de diagnosi, és una
anàlisi de la situació actual de la docència a la URV i dels aspectes externs que l’afec-
ten. En la segona s’han analitzat els aspectes favorables i desfavorables que existeixen i
que ens permetran definir les estratègies que s’han d’implantar per assolir els objectius
del PLED. La tercera ha consistit a definir quin és el model docent que hem d’adoptar.
En la quarta fase s’ha concretat el Pla Estratègic, definint els objectius, les estratègies i
les línies d’actuació més significatives que es volen desenvolupar en els propers anys. 

La diagnosi interna ha analitzat, entre altres, els perfils dels alumnes, el rendiment i
progrés acadèmic, les estratègies docents i els sistemes d’avaluació, les infraestructures,
els recursos docents i el perfil de formació del professorat de la URV. Les fonts d’infor-
mació principals han estat les dades que generen els diferents processos, entrevistes
amb els responsables docents i les conclusions de les 33 avaluacions d’ensenyaments
que la URV ha realitzat des de l’any 1997. Pel que fa a la diagnosi externa i la prospec-
tiva del sistema d’educació superior, s’ha analitzat l’abundant documentació bibliogrà-
fica que hi ha posant èmfasi especial en els aspectes relatius a la construcció del l’espai
europeu d’educació superior. També s’han tingut en compte les tendències i experièn-
cies estatals i internacionals en el disseny i desenvolupament de processos d’ensenya-
ment i aprenentatge a les universitats, algunes de les quals poden servir de referents de
bones pràctiques.
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Per analitzar els aspectes que ens condicionen a l’hora d’assolir els objectius del
nou model docent, s’han determinat punts de millora, amenaces, fortaleses i oportuni-
tats atenent les dimensions de política i estratègia docent, organització i gestió, planifi-
cació i desenvolupament docent, alumnat i professorat, d’acord amb l’esquema
següent:

La societat actual es caracteritza fonamentalment per l’evolució ràpida de la infor-
mació i pel canvi continu. La informació es genera a més velocitat de la que podem
controlar i les persones hem de desenvolupar estratègies que ens permetin aprendre de
manera continuada (convertir la informació en coneixement) per poder fer front al dina-
misme del context que ens envolta. Al mateix temps, les societats avançades han anat
desenvolupant polítiques socials i educatives encaminades a aconseguir que cada
vegada les persones tinguin més nivell de formació, fet que té importants repercussions,
també, en l’ensenyament superior. En general, la universitat actual ha de fer front a dife-
rents reptes:

- La globalització i internacionalització dels contextos de referència, tant acadèmics
com laborals.

- La generalització de l’accés als estudis universitaris i la major heterogeneïtat dels
estudiants.

- Els canvis significatius en la definició del perfil de formació dels universitaris. No
es demana que únicament dominin continguts teòrics (saber) sinó que també han
d’assolir competències relacionades amb saber fer i saber ser i estar.

Des del punt de vista de la planificació docent, això es concreta en la necessitat de
definir d’una altra manera l’espai i el procés de formació. Per aquesta raó cal tenir en
compte elements que afavoriran l’eficàcia de l’acció formativa: el contacte actiu entre
professors i alumnes, la cooperació entre estudiants, la comprensió del valor del temps
i de la dedicació des del punt de vista dels alumnes, les expectatives sobre el procés
general d’aprenentatge i la dimensió globalitzadora del procés de formació.

Pel que fa al context, han de canviar els referents pròxims per situar-los a Europa
dintre de la definició d’espai europeu d’educació superior. A partir de la declaració de
Bolonya (1998), es comença a definir un marc conjunt de treball i cooperació universi-
tària, no només des del punt de vista estructural i organitzatiu sinó també des del model
docent. Aquest model es trasllada clarament des de la perspectiva del professor (ense-
nyament) a la perspectiva de l’estudiant (aprenentatge) per definir com a nucli del pro-
cés de formació allò que els titulats han d’adquirir en termes d’objectius d’aprenentatge
basats en competències.

 A la URV tot això es concreta en dos àmbits:
◆ El projecte formatiu d’ensenyament, en el qual es defineixen el perfil professional

i acadèmic, i els objectius formatius de cada titulació, tenint en compte les competèn-
cies i habilitats que els són pròpies.

◆ El projecte formatiu de la URV, en el qual es defineixen les competències i habili-
tats transversals que, a més de les específiques de cada ensenyament, tots els titulats de
la URV haurien de tenir i que configuren el currículum nuclear de la URV.

El nucli central de l’acció formativa ha de passar del procés d’ensenyar al procés
d’aprendre. Això implica que hem de dissenyar els plans d’estudis i les nostres accions
formatives des d’una òptica diferent. Hem d’entendre’ls no tan sols com un projecte
amb un marc legal definit i un conjunt nuclear de matèries i assignatures que tenen pro-
cessos paral·lels, sinó com un PROJECTE FORMATIU integrat que té com a objectiu
general formar titulats amb un perfil determinat.

Serà necessari definir uns objectius comuns i compartits en el marc d’un projecte
conjunt en el qual han d’intervenir tots els agents i les estructures implicades. En aquest
cas, esdevenen agents del procés des dels destinataris de la formació (alumnes), passant
pels responsables de la proposta docent (professorat) fins a les figures i estructures que
coordinen i donen suport a la docència (responsables d’ensenyament, consells d’ense-
nyament i consells assessors, centres i departaments).
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El treball conjunt de tothom ens ha de facilitar dissenyar projectes formatius cohe-
rents que s’han de concretar en els àmbits següents:

- Definició del perfil professional i acadèmic
- Definició d’objectius acadèmics basats en resultats d’aprenentatge
- Disseny del pla d’estudis en crèdits ECTS
- Proposta metodològica
- Definició del pla de seguiment i avaluació
Una vegada haguem completat el disseny del projecte formatiu d’ensenyament,

estarem en situació de definir el suplement al diploma corresponent.
Tots els estudiants universitaris han d’adquirir, sigui quina sigui l’especialització, un

seguit de competències i habilitats que els permetran desenvolupar-se en la societat del
coneixement. Les anomenem el currículum nuclear de la URV. La concreció i posada
en pràctica es tradueix en la definició del projecte formatiu de la URV, que a més s’ha
de plantejar globalment seguint les directrius de la declaració de Bolonya, és a dir, dis-
senyant tots els ensenyaments de la Universitat segons el sistema de crèdits ECTS i la
resta de directrius que preveu, especialment pel que fa a l’acreditació dels ensenya-
ments.

S’ha definit un procés global que abasta tota la Universitat però, considerant la
complexitat dels processos, hem de tenir en compte que s’aniran modificant i implan-
tant d’una manera progressiva. En la part final del document es descriuen els condicio-
nants principals que emmarquen el procés de canvi, i finalment es defineixen les
estratègies i les línies d’actuació per als propers anys. Aquestes s’hauran de revisar peri-
òdicament, així com la seva efectivitat. Amb aquesta finalitat es desenvoluparan els
mecanismes de seguiment i revisió oportuns, entre els quals es comptarà amb un sis-
tema d’indicadors que s’han de concretar.

3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA URV: DIAGNOSI EXTERNA
I INTERNA 

La situació actual de la docència és fruit de l’acció combinada d’una sèrie de factors
que tenen un origen molt divers. Per tant, a l’hora d’afrontar qualsevol procés relacionat
amb la planificació estratègica, resulta indispensable realitzar una anàlisi per detectar
els principals elements del context intern i extern que poden incidir en la planificació
esmentada. Els aspectes més importants que cal destacar de l’anàlisi del context extern
i intern els presentem a la taula que hi ha al final de l’apartat.

De tota aquesta anàlisi, se’n deriven una sèrie de conclusions que cal destacar espe-
cialment.

3.1 Diagnosi externa
El procés de convergència entre els diferents sistemes d’educació superior per facili-
tar als titulats la integració al món laboral i la mobilitat dels estudiants ha de permetre
—abans de l’any 2010— crear l’espai europeu d’educació superior (EEES). S’ha de
basar en l’harmonització entre els sistemes universitaris europeus, que han d’aconse-
guir un sistema de titulacions equivalent, un nivell d’aprenentatge comparable, un
sistema de crèdits compatible i alhora la promoció de la qualitat i la mobilitat de pro-
fessors i alumnes en l’espai europeu.

Tant en l’àmbit estatal (LOU) com en l’autonòmic (LUC), s’ha definit un nou marc
legislatiu en matèria d’educació superior del qual es deriven importants canvis norma-
tius que afecten el conjunt dels universitaris. La LOU, tampoc defineix un model d’uni-
versitat amb la perspectiva de l’espai europeu d’educació superior.

Tant la LOU com la LUC entenen la qualitat de les institucions d’educació superior
com una finalitat essencial de la política universitària. En totes dues lleis s’estableixen
les bases per estructurar el sistema de qualitat de les universitats a partir de processos
d’avaluació, acreditació i certificació orientats a l’adequació de les demandes socials,
als requisits de qualitat de formació i la millora continuada dels processos.

Les transformacions en l’àmbit sociolaboral i tecnològic han significat haver de
redefinir el mercat de treball en el qual els coneixements, les competències i habilitats
professionals i les actituds esdevenen claus per exercir l’activitat professional. Més con-
cretament, el perfil dels titulats que demanen els ocupadors es correspon amb una per-
sona polivalent, amb un nivell satisfactori de coneixements, ben formada en matèria de
tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i idiomes, i amb habilitats personals i
socials.

En un context de canvis constants en el qual la societat exigeix respostes als nous
reptes plantejats, s’ha generalitzat la concepció que el temps de formació no és limitat
sinó que es prolonga al llarg de la vida. Aquesta és una de les raons per les quals també
la Universitat ha d’afavorir que els titulats adquireixin l’actitud i l’aptitud d’aprendre de
manera continuada.
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Els sistemes de qualitat
de les institucions d’educació

superior

Les demandes del mercat de treball

L’aprenentatge al llarg de la vida
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Les tecnologies de la informació i la comunicació tenen una funció fonamental en
el context universitari i han assolit un paper significatiu en l’àmbit de la formació i
l’aprenentatge. La capacitat de les TIC per generar entorns de treball més flexibles i
adaptables s’ha de tenir en compte tant en l’àmbit de la formació inicial com en el de la
formació continuada.

La implantació de noves metodologies docents, basades en l’ús de les TIC, planteja
nous reptes als alumnes, als professors i a la mateixa institució, als quals s’ha de donar
resposta. Aquest escenari facilita l’evolució des de models docents presencials, centrats
en el professor, fins a models més flexibles i individualitzats, centrats en l’estudiant.

3.2 Diagnosi interna
La realitat formativa de la URV es configura a partir d’una oferta de 50 titulacions, per-
tanyents a la majoria d’àmbits del coneixement, que s’imparteixen en onze centres dife-
rents situats en cinc campus. Les xifres donen una matrícula de pregrau de 12.000
alumnes i uns 1.800 titulats, dels quals un 63% correspon a ciències socials i humani-
tats, un 26%, a ciències experimentals i tecnologia, i un 11%, a ciències de la salut.
Quant al tercer cicle, cal destacar, en el marc d’una oferta de 14 programes de doctorat,
la lectura anual d’unes 50 tesis doctorals, una matrícula de 1.500 alumnes de màster i
postgrau i més de 8.000 en activitats de formació continuada.

És essencial tenir en compte que aquesta realitat docent es produeix dins d’una uni-
versitat investigadora, que està convençuda que només a través de la generació de
coneixement es pot seguir complint la missió global com a universitat. Aquesta realitat
fa que la URV sigui actualment coneguda i reconeguda a l’Estat espanyol i internacio-
nalment en diferents àmbits de la recerca, i que l’esforç dedicat en aquest àmbit sigui
molt significatiu i rellevant per a una gran part de la comunitat universitària. La realitat
investigadora de la URV es conforma a partir de 800 investigadors corresponents a 22
departaments, que estan implicats en 50 projectes anuals de recerca competitius con-
cedits i en 12 projectes europeus de recerca. En el període 1998-2002, els recursos
obtinguts per a recerca a través de convocatòries competitives ha estat de 25 M€, men-
tre que per a activitats de transferència i innovació ha estat d’uns 19 M€. 

La convicció de la importància de definir un nou model docent es reflecteix en els
objectius del programa de l’equip de govern o en l’Estatut, on s’ha dedicat una atenció
especial als temes docents. 

Les iniciatives en matèria d’innovació i millora docent que ja s’han desenvolupat a
la URV (Pla de formació del personal acadèmic i 55 projectes d’innovació docent
finançats en convocatòries internes, en tres anys) així ho expliciten. 

Al mateix temps, la voluntat d’obtenir els màxims graus de qualitat i la voluntat de
no ser una universitat localista sinó oberta al món fa que els plantejaments institucio-
nals intentin projectar-se cap a l’exterior.

En general, hi ha mancances en el disseny i el desenvolupament dels plans d’estudis
quant a la formulació dels objectius formatius (que no estan definits en termes de resul-
tats d’aprenentatge), els programes de pràctiques (s’ha de millorar el contacte, la coor-
dinació i el treball conjunt amb empreses i institucions) i l’oferta de crèdits de lliure
elecció (massa diversificada i dispersa i molt poc orientada a l’aprenentatge).

La proposta didàctica del professor per afrontar els nous reptes ha de tenir més
diversificació en l’ús de metodologies docents i d’avaluació, i més coherència entre
l’avaluació de l’aprenentatge i allò que es proposa en el procés de formació.

Una fortalesa per a la Universitat és un sistema d’avaluació de la qualitat dels ense-
nyaments i un procediment per desenvolupar plans de millora derivats dels processos
d’avaluació, així com una primera iniciativa de currículum nuclear de l’alumne de la
URV, on es defineixen les competències bàsiques que ha d’haver adquirit en finalitzar
els estudis.

És també una fortalesa establir el pacte de dedicació del professorat, el qual suposa
un important avenç en l’àmbit de la planificació docent, atès que és l’instrument que
integra tot l’encàrrec acadèmic del professorat, a la vegada que facilita la coordinació i
la col·laboració entre docents.

L’estudiant que arriba a la Universitat té un perfil més divers i heterogeni que abans.
Això obliga a plantejar noves propostes docents. 

L’alumne de nou accés té una qualificació mitjana raonablement alta, té una imatge
positiva de la URV i una alta motivació pels estudis que ha de començar.

Es palesa un desajust entre el nivell de coneixements assolits a secundària i l’exi-
gència en el primer curs de la titulació, fet que incideix en el seu grau de rendiment
acadèmic. Aquesta situació implica la necessitat de continuar i intensificar les relacions
amb l’ensenyament secundari per tal de facilitar la transició secundària-Universitat.

Un cop a la Universitat, l’alumne reconeix que dedica poc temps a la preparació de
les assignatures i evidencia una manca de compromís i implicació en la vida università-

La incorporació de les TIC
a la Universitat

La realitat de la URVLa realitat de la URV

El compromís de la Universitat

La planificació i
desenvolupament docent

L’alumnat
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ria. S’hauran de dissenyar estratègies que afavoreixin la implicació dels alumnes en el
procés d’ensenyament i aprenentatge.

Els titulats inserits en el mercat de treball, en general, tenen la percepció d’un nivell
de preparació inferior a l’exigit pel seu lloc de treball quant a competències genèriques
(treball en equip, lideratge, presa de decisions, etc.).

La Universitat disposa d’una plantilla de professorat jove i en situació estable (si es
comparen el sistema universitari català i espanyol) i, per tant, amb més predisposició al
canvi cultural i l’assumpció del nou rol en el nou model docent. Tot i així, s’ha de tenir
en compte que hi ha col·lectius amb diferents estils docents que tenen també actituds i
aptituds diferents respecte al canvi i a la innovació.

És necessari millorar la formació pedagògica del professorat en general, fent espe-
cial incidència en el segment de professorat novell, així com el nivell de resposta
davant l’oferta formativa existent. 

El professorat percep alguns indicis de reconeixement de la seva tasca docent com a
variable que cal considerar en la seva promoció acadèmica, tot i que la manca d’incen-
tius segueix sent una de les principals febleses del sistema universitari.

En matèria d’innovació docent, la URV no parteix de zero sinó que compta amb
professorat de prestigi en aquest aspecte i amb experiències d’innovació que han estat
objecte de reconeixement tant dins com fora de la Universitat. Prova d’això són els pre-
mis i reconeixements rebuts: tres dels sis premis estatals d’innovació docent università-
ria concedits l’any 2002, cinc han obtingut la distinció Vicens Vives de la Generalitat de
Catalunya en les tres edicions d’aquesta distinció. La URV és també la universitat de
l’Estat amb el percentatge més alt de programes de doctorat que han rebut la recent cre-
ada menció de qualitat, amb relació al nombre de presentats.

3.3. Anàlisi de situació de la docència de la URV 

FACTORS INTERNS

PUNTS DE MILLORA FORTALESES

POLÍTICA/ESTRATÈGIA

1- Concreció dels objectius i l’estratègia de la Universitat quant 
a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge

1- Priorització, des de l’equip de govern, de la definició i 
implantació d’un model docent propi de la Universitat 

 2- Existència d’un Estatut de la Universitat que planteja una 
organització orientada a l’alumne i al procés d’aprenentatge

2- Definició dels criteris institucionals per a la planificació de 
la docència i l’aprenentatge

3- Equilibri entre l’oferta global de diplomatures/enginyeries 
tècniques i llicenciatures/enginyeries

 4- Progressiu ajust de l’oferta de places a la demanda i la 
matrícula de nou accés

 5- Existència de línies d’ajut a la millora de la qualitat i la 
innovació docent

 6- Aprovació d’un model d’avaluació del professorat

 7- Existència de mecanismes de reconeixement de 
l’excel·lència docent

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

1-Implantació de processos facilitadors de la transició dels 
alumnes de secundària a la Universitat

1- Implantació del pacte de dedicació del professor com a eina 
per a la planificació de la seva activitat

2- Coordinació i definició d’objectius comuns entre les 
estructures orientades a la docència

2- Creació d’estructures de suport orientades a la millora del 
procés d’ensenyament-aprenentatge

3- Flexibilització dels processos administratius 3- Existència d’una dotació de recursos –amb una clara 
dinàmica de creixement– pensats per a la docència

4- Disponibilitat de recursos orientats a la docència  

PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DOCENT 

1- Procés d’integració de l’alumnat de nou accés 1- Disponibilitat de recursos orientats a la millora docent

2- Desenvolupament dels programes d’acció tutorial 2- Elevat grau de compliment dels programes de les 
assignatures

3- Disseny i desenvolupament de plans d’estudis quant a la 
formulació d’objectius, el dimensionament dels continguts, els 
programes de pràctiques i l’oferta de crèdits de lliure elecció

3- Existència d’una ràtio professor-alumnes raonable en termes 
de desenvolupament docent

El professorat
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4- Diversificació en l’ús de metodologies docents i d’avaluació 4- Implantació del sistema d’avaluació de la qualitat dels 
ensenyaments

5- Coherència entre l’avaluació de l’aprenentatge i la proposta 
docent (allò que s’explica)

5- Implantació d’un procediment institucional per a 
l’elaboració i desenvolupament de plans de millora dels 
ensenyaments, processos i serveis

6- Mecanismes de seguiment de la qualitat de l’activitat docent 
del professor

6- Desenvolupament del campus virtual i de l’impuls de l’ús de 
les TIC en la docència

7- Estratègies de motivació dels alumnes 7- Definició parcial del currículum nuclear de l’alumne de la 
URV

ALUMNAT 

1- Ajustament del nivell de coneixements dels alumnes de 
secundària i de l’exigència en el 1r curs de les diferents 
titulacions

1- Bona percepció de la Universitat per part dels alumnes de 1r 
curs

2- Rendiment acadèmic dels alumnes en matèries troncals i 
obligatòries, principalment de 1r curs

2- Bona mitjana d’expedient dels alumnes de nou accés

3- Satisfacció dels alumnes quant al procés d’avaluació de la 
seva activitat d’aprenentatge

3- Elevada taxa de rendiment acadèmic en matèries optatives

4- Voluntat d’assumir un nou rol més actiu per part d’alguns 
alumnes en el procés d’aprenentatge

4- Increment de la mobilitat d’estudiants de fora de la URV

5- Percepció del nivell de preparació de l’alumne pel seu lloc 
de treball quant a competències genèriques (treball en equip, 
lideratge, presa de decisions, etc.)

5- Coneixement de les necessitats dels ocupadors vers els 
coneixements i capacitats dels titulats (polivalents i ben 
formats en matèria de TIC, idiomes i habilitats personals
–competències genèriques–)

6- Dedicació dels alumnes a la preparació de les assignatures i 
nivell de competències tècniques i idiomes

6- Existència d’una ràtio professor-alumnes raonable en termes 
de desenvolupament docent

7- Suport a l’estudiant en la seva carrera acadèmica

PROFESSORAT 

1- Índex de mobilitat del professorat de la URV 1- Plantilla de professorat jove i en situació estable, en relació 
amb el sistema universitari espanyol i català

2- Reconeixement de la tasca docent i de la carrera 
professional

2- Existència de professorat i centres de la Universitat amb 
prestigi en matèria d’innovació docent

3- Flexibilitat per poder canviar d’àmbit docent 3- Qualificació mitjana de l’activitat docent del professorat de 
notable

4- Procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat 4- Existència d’una massa crítica de professorat interessat en la 
introducció de millores en la seva docència

5- Formació pedagògica del professorat en general, 
principalment novell

5- Capacitat per desenvolupar una carrera professional en 
termes docents

6- Procés d’incorporació a la docència del professorat novell 6- Existència de cursos per a la millora del procés 
d’ensenyament en el marc del Pla de Formació del Professorat

7- Nivell de resposta del professorat davant l’oferta de formació 
del professorat existent a la URV

7- Poca resistència als canvis culturals

8- Compartició del coneixement en matèria d’activitat docent  

FACTORS EXTERNS

AMENACES OPORTUNITATS

POLÍTICA/ESTRATÈGIA 

1- Augment de la legislació i dels mecanismes d’avaluació i 
rendició de comptes

1- Disposició d’un sistema educatiu que convergeixi amb els 
de la resta de la UE

2- Incerteses generades amb relació a aspectes clau de la 
política universitària amb incidència en la docència

2- Implantació de processos de revisió i transformació de 
l’activitat docent, així com dels àmbits que hi estan implicats

3- Desconeixement dels efectes de la nova Llei de qualitat 
sobre el nivell formatiu dels alumnes potencials

3- Dotació de la Universitat d’una major vinculació amb el seu 
context territorial
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4. DEFINICIÓ DEL MODEL DOCENT I OBJECTIUS

Els objectius del PLED responen a una missió principal: aconseguir que la URV sigui
considerada una bona universitat per impartir una formació de grau superior integral en
el context de l’espai universitari europeu.

El nou model docent ha d’estar inserit dins del projecte de futur de la Universitat.
Aquesta visió es manifesta en el propòsit de situar-la entre les universitats de primer
nivell en l’espai europeu d’educació superior i de recerca. Ser present de manera signi-

4- Increment de l’oferta formativa no reglada 4- Consolidació de la imatge social de la Universitat

5- Augment de la competència entre entitats de formació 
superior en situació de desigualtat objectiva

5- Augment del desenvolupament de programes de cooperació 
docent amb altres universitats

6- Capacitat de la Universitat per afrontar el seu rol dins una 
societat canviant i més exigent

6- Increment i consolidació de la presència i la projecció de la 
Universitat arreu del territori

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

1- Desconeixement dels recursos disponibles per destinar als 
processos d’harmonització europea

1- Existència d’un model de distribució del finançament 
universitari genèric

2- Dificultat de traslladar la cultura tecnològica als processos 
de decisió, organització i gestió

2- Existència de contractes programa amb l’Administració 
lligats a la consecució d’objectius per millorar la qualitat de la 
Universitat

3- Existència d’un model de finançament universitari que 
condiciona el funcionament de la Universitat

3- Implantació d’estudis universitaris adequats a les necessitats 
del mercat de treball

 4- Implantació de solucions tecnològiques per millorar la 
gestió de l’alumnat

PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DOCENT 

1- Tensió generada pel ritme i la durada dels canvis en els 
darrers deu anys

1- Adaptació de la Universitat a les noves necessitats de la 
societat del coneixement

2- Capacitat de la Universitat per afrontar el seu rol dins una 
societat canviant

2- Definició d’un marc de relació interactiu entre la Universitat 
i la societat, d’una banda, i la Universitat i el món laboral, de 
l’altra

3- Capacitat de gestió de l’excés d’informació derivada de la 
implantació de noves solucions tecnològiques

ALUMNAT 

1- Diferències entre el disseny curricular de les titulacions i els 
requeriments professionals del mercat de treball

1- Competitivitat en l’educació superior quant a la formació de 
nous i millors alumnes

2- Diferències en la formació bàsica dels alumnes de nou 
accés

2- Impuls de la formació integral de les persones

3- Escassa mobilitat dels estudiants fora de l’Estat 3- Participació dinàmica i efectiva dels alumnes en la 
Universitat

4- Exigència en el coneixement d’idiomes 4- Disposició d’estudiants més oberts a la recepció de nous 
coneixements

5- Poc seguiment del procés d’inserció laboral dels titulats 5- Possibilitats d’accedir a nous jaciments de demanda d’arreu 
de la UE

PROFESSORAT 

1- Implantació de la política d’habilitacions i acreditacions en 
el marc de la LOU i la LUC

1- Implantació dels complements autonòmics com a 
reconeixement de l’activitat docent i investigadora del 
professorat de cossos docents

2- Rigidesa de les àrees de coneixement per adaptar-se als 
objectius docents plantejats

2-Increment de la participació del professorat en la Universitat

3- Impuls de la participació del professorat en els programes 
docents d’intercanvi

 4- Foment de les iniciatives docents amb suport tecnològic

 5- Increment de l’exigència en els criteris de promoció del 
professorat (accés a places de professorat de cossos docents)

Núm. 2Full Oficial 37 / Claustre Universitari de 28 de novembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 200352

ficativa en aquest espai europeu del coneixement i l’aprenentatge en xarxa és impres-
cindible per poder acomplir el compromís de la URV amb les persones, la ciència i el
territori.

Perquè això sigui possible, la URV fa els passos adients per:
◆ Adequar l’oferta docent a les necessitats de la societat.
◆ Desenvolupar processos d’ensenyament i aprenentatge de qualitat.
◆ Assolir nivells d’excel·lència docent i científica reconeguts. 
◆ Esdevenir una organització eficaç orientada al canvi.
A partir d’aquests reptes, la docència s’ha de redefinir des del procés d’aprenentatge

de l’alumnat i des dels coneixements i competències que aquests han d’assolir. Aquest
nou entorn haurà de ser homologable amb les universitats europees capdavanteres. Així
serà possible, des de la URV, establir sinergies amb aquestes universitats i aconseguir el
posicionament definit des de la cooperació i el reconeixement mutu. Aquest posiciona-
ment solament es podrà assolir si es genera progressivament una veritable comunitat
d’aprenentatge i de coneixement en què alumnes, professors, gestors i comunitat uni-
versitària en general comparteixin un mateix projecte

L’objectiu general de la URV pel que fa a la docència ha de ser afavorir un procés
de formació en què l’alumne sigui l’eix central sobre el qual s’articula. Hem de ser
conscients, també, que el procés d’aprendre és dinàmic, i això implica que l’alumne
passa de ser un element passiu, receptor d’una sèrie de continguts i coneixements, a ser
un actor que té uns rols i unes funcions assignades. L’estudiant juga un paper fonamen-
tal que haurem de recordar a l’hora de planificar i dissenyar les diferents accions forma-
tives. Per definir els processos d’aprenentatge dels alumnes, serà necessari tenir en
compte:

- Els coneixements previs de l’alumne.
- Les experiències formatives que ha tingut fins a arribar a la Universitat.
- La necessitat que les activitats d’aprenentatge li permetin establir relacions entre

allò que sap i el que està aprenent o haurà d’aprendre.
- L’aprenentatge és una activitat eminentment social que esdevé més significativa

quan es realitza de manera cooperativa i col·laboradora.
De la mateixa manera, hem de ser conscients que la formació dels titulats de la

URV no només s’ha de basar en continguts sinó que hem de facilitar als alumnes
l’adquisició d’un perfil de formació en què estiguin perfectament integrades les compe-
tències acadèmiques (basades en disciplines) i específiques (professionals específiques),
així com les generals (transversals) a través del currículum nuclear de la URV (idiomes,
expressió oral i escrita, interdisciplinarietat i TIC).

L’aprenentatge dels estudiants no s’ha de considerar un producte sinó un procés.
Ensenyar ha de significar, sobretot, que algú aprengui. Per això el nostre objectiu fona-
mental ha de ser que l’alumne aprengui més i que el que aprengui sigui cada vegada
més significatiu en termes d’aplicabilitat i de projecció en la seva vida personal i pro-
fessional.

Aquesta idea genèrica de l’estudiant com a centre del procés ha de poder concretar-
se a l’hora de planificar i desenvolupar els diferents ensenyaments de la URV. Els res-
ponsables de cada estudi hauran de dissenyar i implantar un projecte formatiu en què
l’àmbit fonamental que caldrà tenir en compte és la definició del perfil acadèmic i pro-
fessional per tal de garantir que els objectius d’aprenentatge i els continguts estaran per-
fectament definits i seleccionats en funció d’aquest perfil. De la mateixa manera,
considerant que aprendre és un procés actiu, com ja hem dit, serà necessari establir uns
processos de seguiment i avaluació que facilitin a l’alumne progressar en l’adquisició
de coneixements; al professor, la possibilitat de revisar i millorar el procés d’ensenya-
ment, i a la institució, el grau d’èxit aconseguit.

El gràfic que hi ha a continuació representa la manera com la URV hauria d’enten-
dre la docència i l’organització dels elements per aconseguir l’èxit del procés.

El model docent
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El model docent

A partir de tota l’anàlisi diagnòstica feta (externa i interna) i del model docent que
hem definit, concretem els objectius generals del PLED en:

Per traslladar el nucli central de l’acció formativa des de l’ensenyament a l’aprenen-
tatge és necessari dissenyar i planificar els nostres plans d’estudis d’una manera diferent.
La definició de perfils professionals i acadèmics de cada ensenyament serà un punt clau
de començament. L’estructuració de l’acció formativa en funció dels principis bàsics de
l’EEES serà la garantia de la transparència amb la resta de sistemes universitaris.

L’objectiu general de la URV d’afavorir un procés de formació en què l’alumne i les
seves necessitats siguin el nucli central no pot suposar una excusa per defugir de la res-
ponsabilitat de crear coneixement de manera continuada i avançar com a motor
intel·lectual de la societat on vivim. D’alguna manera ens hem de marcar com a fita
definir un segell URV des del punt de vista dels processos docents.

S’ha d’afrontar el repte de repensar tant la forma d’implantar els plans d’estudis com
el mateix contingut. Hem de mantenir un nucli bàsic de continguts que ha de definir
l’especificitat i la URV ha de ser capaç d’abordar-ne uns altres de més generals que,
conjuntament amb els específics, han de garantir la formació integral dels alumnes. Es
tracta d’una preparació no centrada únicament en continguts sinó també en procedi-
ments, habilitats i destreses que permetin a l’alumnat iniciar un procés de formació al
llarg de la vida durant la qual s’hauran de formar de manera continuada.

Com a organització, haurem de ser eficients i eficaços (en termes de qualitat), ser
escoles de coneixement (buscant l’excel·lència en la recerca) i desenvolupar processos
d’ensenyament i aprenentatge (de la màxima qualitat) centrats en l’alumne. Ens haurem
de dotar de figures i estructures pensades en clau docent, la qual cosa ens permetrà tant
definir processos adequats als perfils d’ensenyament com aconseguir implantar meto-
dologies d’assegurament de la qualitat.

El professor, en tot aquest procés, ha de ser el veritable motor de canvi i d’innova-
ció, ja que la seva implicació serà clau per avançar i aconseguir nivells òptims de qua-
litat en termes docents. Com a institució, la URV haurà d’afavorir els processos de
formació continuada del professorat alhora que haurà d’establir els mecanismes adients
per al reconeixement de l’excel·lència docent.

El futur de les universitats passa perquè assoleixin un elevat grau de generació de
coneixement alhora que ofereixin als alumnes una formació de molta qualitat. Els estudi-
ants que optin per la URV ho han de fer perquè ens reconeixen un model educatiu i for-
matiu diferent i de més qualitat que el d’altres universitats. Participació, col·laboració,
seguiment continuat del procés d’aprenentatge de l’alumne, investigació de qualitat, pro-
fessorat en contínua actualització, etc. seran elements a tenir en compte si volem diferen-
ciar-nos positivament de la resta.

Els espais de formació superior han de canviar la seva concepció entenent que
s’està produint un trànsit “de les aules al món”. Aquest món es converteix en el verita-
ble espai de formació on els nostres titulats, cada vegada més, hauran de desenvolupar-
se de manera integral.

Implantar un model docent
orientat a l’aprenentatge

i centrat en l’estudiant

Augmentar l’eficiència i eficàcia
de la URV en els processos

de formació dels titulars

Aconseguir una URV incorporada al
procés d’harmonització europea
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Tots els elements d’ordenació i planificació del procés de formació han d’integrar-se
més enllà de la perspectiva local (la mateixa Universitat) en un marc més global (Europa).
Aquesta visió ens ofereix espais de col·laboració (xarxes) i treball compartit (títols com-
partits) i possibilitarà assolir objectius generals, conjunts, que afavoriran la transparència
entre sistemes universitaris. D’aquesta manera, la comprensió i comparació dels diferents
sistemes de formació superior, la flexibilització d’oportunitats de formació a la UE, la
mobilitat, tant de professors com d’alumnes, la col·laboració entre universitats i la conver-
gència d’estructures representen algunes de les fites conjuntes que planteja l’EEES.

Una primera concreció d’aquesta voluntat ha estat arribar a una unitat de mesura
que permeti transferir i, a partir del procés de Bolonya, acumular la quantitat i la quali-
tat dels projectes formatius duts a terme en qualsevol dels sistemes educatius de la UE,
els ECTS (European Credit Transfer System). Aquesta unitat no implica l’homogeneïtza-
ció total dels sistemes, ja que tots hauran d’establir l’especificitat dels seus ensenya-
ments a partir de la definició del suplement al diploma que d’aquí a poc temps haurà
d’acompanyar tots els títols universitaris.

5. ESTRUCTURACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE DOCÈNCIA

El Pla Estratègic de Docència s’estructura a partir d’objectius, estratègies i línies priorità-
ries. L’esquema explicatiu dels quadres que segueixen es mostra a continuació.

5.1 Objectius i estratègies

Objectius Estratègies

1. Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge
i centrat en l’alumne.

1.1 Dissenyar els projectes formatius.

1.2 Dotar la Universitat d’una estructura orientada a la 
docència.

1.3 Adaptar els recursos humans al nou model docent.

1.4 Adaptar els recursos materials al nou model docent.

2. Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la Universitat Rovira i 
Virgili en els processos de formació de titulats. 

2.1 Millorar l’eficàcia dels processos d’aprenentatge.

2.2 Dotar els professors d’eines i incentius perquè millorin 
l’acció docent.

2.3 Implantar una metodologia de seguiment de la qualitat.

3. Aconseguir la integració de la Universitat Rovira i Virgili en 
el procés d’harmonització europea.

3.1 Introduir els elements d’harmonització amb Europa en tots 
els ensenyaments.

3.2 Impulsar la creació de xarxes d’ensenyament amb 
universitats europees.

3.3 Adaptar els processos de gestió acadèmica al marc 
europeu. 

3.4 Incentivar els processos de mobilitat de professorat i 
alumnat.

OBJECTIU 1: Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge i centrat
en l’estudiant

Estratègia 1.1 Dissenyar els projectes formatius

Línia 1.1.1 Dissenyar el projecte formatiu de la URV

Línia 1.1.2 Dissenyar el projecte formatiu de cada ensenyament

Objectius

Fites generals que es 
marquen sobre la 
base del model 
docent definit ante-
riorment

Estratègies

Conjunt de línies 
d’actuació, derivades 
de l’anàlisi de situació, 
que permeten assolir 
els objectius fixats

Línies d’actuació

Línies que s’han de 
desenvolupar a través 
d’accions per dur a 
terme les estratègies 
proposades
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5.2. Estratègies i línies d’actuació

OBJECTIU 1 Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge i centrat en l’estudiant

Estratègia 1.1 Dissenyar els projectes formatius

Línia 1.1.1 Dissenyar el projecte formatiu de la URV.

Línia 1.1.2 Dissenyar el projecte formatiu de cada ensenyament.
- Concretar-ne els continguts.
- Estructurar en crèdits ECTS i definir les activitats d’aprenentatge.
- Fer el seguiment i l’avaluació del procés d’aprenentatge.
- Elaborar el suplement al diploma.
- Acreditar l’ensenyament.

Estratègia 1.2 Dotar la Universitat d’una estructura de suport orientada a la docència

Línia 1.2.2 Activar els responsables d’ensenyament. 

Línia 1.2.3 Posar en funcionament els consells d’ensenyament i les comissions assessores.

Línia 1.2.4 Posar en funcionament l’Escola de Pregrau.

Estratègia 1.3 Adaptar els recursos humans al nou model docent

Línia 1.3.1 Flexibilitzar la dedicació del professorat. 

Línia 1.3.2 Flexibilitzar la relació entre docència i àrees de coneixement.

Línia 1.3.3 Convertir el pacte de dedicació en element clau de coordinació i col·laboració per a la planificació docent.

Estratègia 1.4 Adaptar els recursos materials al nou model docent

Línia 1.4.1 Adaptar els espais de treball a les noves propostes docents.

Línia 1.4.2 Definir un pla de coordinació dels serveis relacionats amb la docència.

OBJECTIU 2 Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la URV en els processos de formació de titulats
per a la societat del coneixement

Estratègia 2.1 Dotar els professors d’eines i incentius perquè millorin l’acció docent

Línia 2.1.1 Redefinir el Pla de Formació de Personal Acadèmic (general i específic):
- Dissenyar un programa de formació per desenvolupar la tutoria acadèmica.
- Dissenyar un programa per a la planificació docent a partir del concepte de crèdit ECTS.
- Potenciar les competències en TIC com a element innovador.

Línia  2.1.2 Fomentar la innovació docent del professorat.

Línia 2.1.3 Dissenyar un programa per incorporar els processos i resultats de la recerca a la docència.

Línia 2.1.4 Implantar mecanismes per al reconeixement de la qualitat docent.

Estratègia 2.2 Millorar l’eficàcia dels processos d’aprenentatge

Línia 2.2.1 Proposar programes per millorar la incorporació dels alumnes a l’ensenyament universitari.

Línia 2.2.2 Definir accions específiques orientades a millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, especialment dels de 
primer curs.

Línia 2.2.3 Dissenyar i desenvolupar mecanismes per millorar l’organització i gestió dels programes de pràctiques.

Línia 2.2.4 Definir un pla de seguiment i avaluació dels aprenentatges dels alumnes 

Estratègia 2.3 Impulsar l’estudi i el seguiment de la qualitat 

Línia 2.3.1 Implantar una metodologia d’assegurament de la qualitat.

Línia 2.3.2 Implantar sistemes per al seguiment periòdic de l’estat de la docència.

OBJECTIU 3 Aconseguir una URV incorporada al procés d’harmonització europea

Estratègia 3.1 Introduir els elements d’harmonització amb Europa en tots els ensenyaments

Línia 3.1.1 Adaptar els ensenyaments al sistema de crèdits ECTS.

Línia 3.1.2 Definir els suplements al diploma dels ensenyaments de la URV.

Línia 3.1.3 Preparar els ensenyaments de la URV per a l’acreditació en el marc europeu.

Estratègia 3.2 Impulsar la creació de xarxes d’ensenyament amb universitats europees
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Línia 3.2.1 Signar acords interuniversitaris per crear xarxes d’ensenyaments. 

Línia 3.2.2 Oferir titulacions universitàries conjuntes.

Estratègia 3.3 Adaptar els processos de gestió acadèmica al marc europeu

Línia 3.3.1 Analitzar els processos administratius en funció del nou model docent.

Estratègia 3.4 Incentivar els processos de mobilitat de professorat i alumnat

Línia 3.4.1 Dissenyar un programa per a la mobilitat docent del professorat.

Línia 3.4.2 Dissenyar un programa per a la mobilitat de l’alumnat.
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CONSELL DE GOVERN DE 19 DE DESEMBRE DE 2003

Informe del Rector

En l’àmbit estatal cal informar del procés de desplegament de la LOU. Pel que fa a les
habilitacions, ja s’ha tingut la primera experiència amb la detecció de força problemes
i poques novetats positives, per la qual cosa la CRUE està intentant fer entendre a la
ministra que cal modificar la norma que regula el procés d’habilitacions i obrir-lo per
evitar l’endogàmia corporativa que tant exageradament ha funcionat en aquesta ocasió.

Catalunya ha viscut un procés preelectoral i postelectoral i, per tant, hi ha hagut
pocs o cap avenç en la política universitària. Bàsicament s’ha continuat desplegant el
programa Serra-Húnter, un cop firmat el conveni corresponent a les places del curs aca-
dèmic vinent i s’ha concretat la fórmula que caldrà utilitzar per contractar els becaris
després de dos anys, en què passaran a investigadors en formació amb un contracte
d’obra i servei. També hem sabut que s’ha signat el conveni de col·laboració entre
l’AQU i l’ANECA, amb la qual cosa les relacions entre les agències de qualitat és possi-
ble que entrin en una nova dinàmica.

També s’ha negociat un augment del 2% per al PAS i un augment del complement
de destí del PD funcionari.

Malauradament no s’ha avançat en programació. Estem fora de termini però amb
una dinàmica oberta per concretar la constitució de la Junta del CIC, que es va fer sense
la Ramon Llull perquè no s’ha aclarit la definició de programació i hi ha força dubtes
de les decisions que van prenent amb relació al desplegament a Tarragona, no autorit-
zat per la Generalitat

Sí que hi ha hagut novetats importants en qüestions polítiques, ja que l’elecció d’un
nou Govern a Catalunya comporta un canvi molt significatiu de cara al futur. La URV
ha mantingut converses amb els partits que han volgut explicar el seu programa electo-
ral i que han volgut conèixer la nostra opinió de cara a la constitució del nou Govern.
L’ACUP també ha mantingut converses amb els partits polítics per fer entendre la
importància de la Conselleria d’Universitats.

La conclusió final del nou Govern i, pel que ens afecta, el pas del DURSI a ERC i
més concretament a mans del Dr. Carles Solà és una novetat important i un canvi radi-
cal. Es valora molt positivament que la Conselleria hagi passat a tenir com a responsa-
ble Carles Solà, fins fa relativament poc temps rector de la UAB, bon coneixedor per
tant de la problemàtica que afecta les universitats catalanes i persona amb experiència
notable i amb bon criteri que de ben segur ajudarà a tirar endavant les universitats de
Catalunya i més concretament la URV.

Els moments de canvis són moments d’expectatives i d’esperances, tan necessàries
en un context de crisi com el que vivim; crisi perquè, d’una banda, la universitat espa-
nyola està en crisi per no saber, o no voler, trobar la voluntat i la convicció necessàries
per entrar decididament a l’espai europeu, i, d’altra banda, la universitat catalana està
en una crisi econòmica profunda que li fa molt difícil fer el salt necessari per ser com-
petitiva en el futur. Per tant, tot i valorar força positivament la política del conseller Mas-
Collell, és benvingut el canvi que ens obre les expectatives d’una nova política en la
qual no estan garantits més recursos però sí una nova esperança.

Pel que fa a temes propis de la política URV, fa pocs dies es va reunir el Claustre en
una sessió en la qual es va aprovar el Pla Estratègic de Docència. Tot i que la reunió del
Claustre va ser molt satisfactòria perquè es va poder marcar una nova política docent a
la URV, és lamentable la poca assistència de representants. Hem volgut que, com a
òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, el Claustre aprovi les polí-
tiques que hem de tirar endavant i cal que siguem conseqüents amb les nostres decisi-
ons i, per tant, que participem activament en la presa de decisions polítiques. Fem dues
sessions de Claustre cada curs acadèmic. Dues. Estan anunciades amb molta anticipa-
ció i no hi ha cap justificació que expliqui per què sessió rere sessió acostumen a no
assistir prop del 40% dels claustrals. Seria més correcte que els representats sense inte-
rès deixessin els seus llocs a companys dels seus departaments que vulguin exercir la
responsabilitat que els correspon.

S’ha signat un conveni per construir la nova Facultat de Lletres a partir del finança-
ment anticipat de l’Ajuntament de Tarragona. 

Com a projectes més immediats, cal destacar la càtedra UNESCO sobre Diàleg
Intercultural a la Mediterrània, i la implementació del datawarehouse.

Respecte a la interacció amb la societat, cal fer esment del projecte del Centre per a
la Innovació i Sostenibilitat en Turisme i Oci. A més, s’ha signat un conveni per crear el
Centre de Formació Superior i Innovació en Riscos Laborals en col·laboració amb la
mútua MATT.
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En temes de recerca, el rector destaca les informacions corresponents al centre El
Mestral, les Jornades de Recerca ENRESA, l’adscripció de l’ICIQ a la URV (pendent del
Consell Executiu), la incorporació de l’empresa Bayer al Patronat de la FURV i final-
ment la renovació del Dr. Pericàs com a director de l’ICIQ.

Pel que fa a les obres més recents, cal fer esment del trasllat de la Biblioteca i del
Servei de Recursos Científics i Tècnics a Sescelades.

Canviant de tema, el DOGC de 20 d’octubre ha publicat les esmenes al text publi-
cat anteriorment de l’Estatut de la URV.

Ha estat aprovada la concessió de la distinció Narcís Monturiol al professor Dr. Joan
Prat.

S’ha signat el conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans, sobre la col·laboració de la
URV amb aquesta institució, en la qual cal destacar la col·laboració del Dr. Martí.

Finalment, pel que fa a les obres del pàrquing situat davant de l’edifici del Rectorat,
es busquen mesures per tractar de reduir l’impacte auditiu des del respecte a les relaci-
ons institucionals, amb solucions de forma negociada i posant a disposició mesures físi-
ques individuals. 
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Disposicions

1  S’aprova el Reglament del Consell de Govern

REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN

Capítol I. Composició i competències

ARTICLE 1
El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat.

ARTICLE 2
1. El Consell de Govern està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària

general, el o la gerent i cinquanta membres més, d’acord amb la distribució següent:
a) Quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector o rectora.
b) Vint membres triats pel Claustre entre els mateixos membres de cadascun dels

sectors elegibles, d’acord amb la distribució següent: dotze representants del col·lectiu
docent i investigador que garanteixin en tot cas una representació de cadascuna de les
agrupacions previstes en la disposició addicional sisena; cinc representants dels estudi-
ants pertanyents a ensenyaments diferents, dels quals un ha de ser de tercer cicle, i tres
representants del personal d’administració i serveis. 

c) Quinze membres elegits pels degans de facultat, directors d’escola universitària,
directors de departament i directors d’institut universitari de recerca i entre aquest
col·lectiu.

2. També en formen part tres membres del Consell Social que no pertanyin a la
comunitat universitària, escollits per aquest òrgan.

3. La suma del professorat representant corresponent a les lletres b) i c) ha de res-
pectar la proporcionalitat amb el nombre de professorat equivalent a jornada completa
de les agrupacions previstes a la disposició addicional sisena de l’Estatut de la URV.

ARTICLE 3
1. La condició de membre del Consell de Govern i el vot són personals i indelega-

bles.
2. La condició de membre del Consell de Govern es perd per renúncia, comunicada

per escrit al rector o rectora, pel fet de deixar de pertànyer a la circumscripció de la
comunitat universitària per la qual ha estat elegit, per deixar d’ostentar el càrrec pel
qual ha adquirit la condició de membre, per revocació de la designació i per sentència
judicial.

ARTICLE 4
1. En l’àmbit de la programació i la gestió universitàries, el Consell de Govern té les

competències següents:
a) Aprovar la planificació estratègica de la Universitat en els àmbits de la docència,

la recerca, la transferència de coneixements, el desenvolupament i la innovació, la ges-
tió i l’administració.

b) Aprovar i avaluar els plans estratègics i els programes de millora de la qualitat
dels centres, departaments, instituts universitaris de recerca, serveis i, si escau, altres
estructures de la Universitat.

c) Redactar els informes preceptius sobre la creació, modificació i supressió de
facultats i escoles i sobre la creació, supressió, adscripció i desadscripció d’instituts uni-
versitaris de recerca, i també l’adscripció o desadscripció de centres de titularitat
pública o privada que imparteixin ensenyaments conduents a expedir títols oficials amb
validesa en tot el territori estatal.

d) Redactar els informes preceptius sobre la implantació o supressió d’ensenya-
ments conduents a obtenir títols universitaris oficials.

e) Aprovar la creació, modificació o supressió de departaments i de les estructures o
centres previstos en els articles 33, 127 i 129 de l’Estatut, i també la modificació dels
instituts universitaris de recerca.

f) Aprovar la creació, modificació o supressió de serveis universitaris.
g) Proposar al Consell Social la constitució, modificació i extinció d’empreses, fun-

dacions o altres persones jurídiques per promoure i desenvolupar els fins de la Univer-
sitat, i també la participació de la Universitat en altres entitats.

h) Aprovar la implantació de programes de doctorat i de títols propis de la Universi-
tat Rovira i Virgili, tant de pregrau com de postgrau. 

i) Aprovar els plans d’estudis i les modificacions, i controlar-ne l’aplicació.
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j) Aprovar la Normativa d’ordenació acadèmica i la resta de normes reglamentàries
de la Universitat, llevat d’aquelles que l’Estatut atribueixi expressament a altres òrgans.

k) Crear comissions delegades o altres òrgans d’assessorament o consulta, i establir-
ne la composició i les funcions.

l) Ratificar i denunciar els convenis de col·laboració i intercanvi amb altres universi-
tats, organismes i entitats públiques o privades.

2. En els àmbits econòmic, pressupostari i patrimonial, el Consell de Govern té les
competències següents:

a) Proposar al Consell Social el pressupost anual de la Universitat, el balanç, la
memòria econòmica, el compte de resultats, la liquidació del pressupost de l’exercici
anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, perquè els aprovi. 

b) Proposar al Consell Social la programació i la despesa de caràcter plurianual de
la Universitat.

c) Proposar al Consell Social les sol·licituds de concessions de crèdit extraordinari o
suplements de crèdit i acordar les transferències de crèdit que li corresponguin d’acord
amb la legislació aplicable.

d) Establir els procediments per autoritzar els treballs de l’article 83 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els de formalització de contractes i els
criteris per fixar el destí dels béns i recursos que així es generin.

e) Proposar l’afectació al domini públic dels béns universitaris i la desafectació, i
també l’adquisició i el procediment de disposició de béns patrimonials.

3. Amb relació als diferents sectors de la comunitat universitària, el Consell de
Govern té les competències següents:

a) Elegir els representants de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Vir-
gili en el Consell Social, en el Consell Interuniversitari de Catalunya i en els altres orga-
nismes que li correspongui.

b) Elegir els membres de la Comissió de Reclamacions.
c) Aprovar les propostes de modificacions de les plantilles de professorat i proposar

la modificació de les plantilles del personal d’administració i serveis al Consell Social.
d) Establir els criteris i els sistemes per seleccionar, contractar, promoure i avaluar

els membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d’administració i serveis.
e) Aprovar la contractació de professorat emèrit, el nomenament de doctors honoris

causa i la concessió de les medalles i altres distincions de la Universitat.
f) Proposar al Consell Social l’assignació individual i singular de retribucions addici-

onals al professorat per activitats docents, investigadores i de gestió.
g) Proposar al Consell Social l’aprovació de preus públics per activitats università-

ries.
h) Aprovar la relació de llocs de treball del col·lectiu docent i investigador i del per-

sonal investigador de la Universitat, determinant els crèdits corresponents al professorat
dels cossos docents universitaris, al professorat contractat i al personal investigador, i
proposar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis.

i) Aprovar la creació, supressió, adscripció o desadscripció de col·legis majors i resi-
dències universitàries a la Universitat, i vetllar pel seu bon funcionament.

4. El Consell de Govern té la competència d’elaborar, aprovar i modificar el seu
Reglament, i totes les altres competències que la legislació vigent i l’Estatut li atribuei-
xin.

Capítol II. Funcionament del Consell de Govern

Secció 1. Convocatòria i sessions

ARTICLE 5 
1. La presidència del Consell de Govern correspon al rector o rectora, o vicerector o

vicerectora en qui delegui. 
2. El secretari o secretària general de la Universitat actua com a secretari o secretà-

ria del Consell de Govern. 

ARTICLE 6
1. El rector o rectora ha de convocar el Consell de Govern en sessió ordinària

almenys una vegada al trimestre. 
2. Les sessions ordinàries del Consell de Govern s’han de fer en època lectiva. Les

sessions extraordinàries es poden fer també durant el mes de juliol.
3. El rector o rectora pot convocar el Consell de Govern en sessió extraordinària per

iniciativa pròpia o a petició d’almenys el 20% dels membres del Consell de Govern. En
el darrer cas, la petició ha d’incloure el tema o temes que s’hi han de tractar.

ARTICLE 7
1. L’ordre del dia és fixat pel rector o rectora. 
2. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del

dia, s’ha d’adjuntar una còpia dels documents disponibles. La documentació no tra-
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mesa s’ha de distribuir a l’inici de la sessió. No obstant això, si el volum de la docu-
mentació, o altres circumstàncies, en dificulten o n’impedeixen el lliurament, s’ha de
poder consultar a la Secretaria General o mitjançant recursos telemàtics. 

3. Les convocatòries s’han de trametre amb una antelació d’almenys deu dies natu-
rals a les adreces que els membres han donat a la Secretaria General. 

ARTICLE 8 
1. S’han d’incloure a l’ordre del dia aquells punts proposats pel rector o rectora o

per almenys el 20% dels membres del Consell de Govern fins a quaranta-vuit hores
abans de la reunió.

2. La proposta d’un nou punt de l’ordre del dia ha d’incloure el text del punt i, si
n’hi ha, la documentació corresponent.

3. Si la proposta d’un nou punt prové dels membres del Consell de Govern, haurà
d’incloure també el nom del ponent.

4. Els nous punts de l’ordre del dia s’han de comunicar a tots els membres del Con-
sell de Govern.

5. No pot ser objecte de debat i acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia,
excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell de Govern i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 9
El Ple i les comissions del Consell de Govern es constitueixen en primera convocatòria
pel que fa a la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present
la majoria absoluta dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària
general, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la ter-
cera part dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària general, o
les persones que els substitueixin.

Secció 2. Comissions

ARTICLE 10
1. El Consell de Govern pot crear comissions de treball per als temes que consideri

convenients, i n’ha de determinar la durada, les funcions i la composició. La durada no
pot excedir la del Consell de Govern. En tot cas, ha de garantir la participació dels dife-
rents sectors de la comunitat universitària en cadascuna de les comissions que es
puguin crear.

2. En el cas que es vulgui atribuir a una comissió l’exercici, per delegació, de com-
petències pròpies del Consell de Govern, l’acord de creació ha d’especificar l’abast de la
delegació de funcions i la composició, en tot cas limitada a membres del Consell de
Govern, i que ha de respectar la proporcionalitat amb la composició del mateix Consell.

ARTICLE 11
1. Malgrat tot, poden incorporar-se temporalment a les comissions, sense vot, perso-

nes especialment expertes en assumptes determinats que hagin de ser tractats per aque-
lles.

2. En tot cas, la designació d’aquestes persones correspon al president o presidenta
de la comissió, prèviament informats els seus membres, i l’adscripció acaba un cop la
comissió hagi decidit sobre l’assumpte en qüestió.

ARTICLE 12
1. Les comissions les presideix el rector o rectora o la persona en qui delegui.
2. Un cop constituïda la comissió, aquesta ha d’elegir entre els seus membres un

secretari o secretària que aixecarà acta de cada sessió i, una vegada aprovada, la trame-
trà al secretari o secretària general de la Universitat.

ARTICLE 13 
Les convocatòries de les reunions de les Comissions s’han de trametre amb una antela-
ció d’almenys cinc dies naturals.

Secció 3. Debats i votacions

ARTICLE 14
El president o presidenta estableix i manté l’ordre de les discussions, dirigeix els debats,
compleix i fa complir aquest Reglament i exerceix les altres funcions que li siguin ator-
gades. 

ARTICLE 15
El secretari o secretària aixeca l’acta corresponent de cada sessió que, una vegada apro-
vada, incorporarà el vistiplau del rector o rectora. L’acta ha d’incloure, a més de l’ordre
del dia, la data, l’hora i el lloc de la sessió, els punts següents:

a) La relació d’assistents.
b) Els temes tractats d’acord amb l’ordre del dia.
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c) Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut, especificant convenient-
ment els acords presos.

d) Tot allò que es demani explícitament que consti a l’acta.

ARTICLE 16
El president o presidenta pot sotmetre a acord del Consell de Govern tractar els punts
de l’ordre del dia en un ordre diferent a l’establert a la convocatòria, després de justifi-
car-ho.

ARTICLE 17
El president o presidenta pot sotmetre a acord del Consell de Govern prorrogar la sessió
en la mateixa jornada o continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents.

ARTICLE 19
En el torn de paraules, poden intervenir tots els membres del Consell de Govern si prè-
viament han demanat la paraula i l’han obtingut del president o presidenta.

ARTICLE 20
Ningú no pot ser interromput quan parli, si no és pel president o presidenta per a adver-
tir-li que se li ha exhaurit el temps, per demanar-li que se centri en el tema objecte del
debat, per cridar-lo a l’ordre, per retirar-li la paraula o per cridar a l’ordre el Consell o
algun dels membres.

ARTICLE 21
En les sessions del Consell de Govern només tenen accés a la sala de reunions els seus
membres de dret, les persones que hagin estat expressament convidades pel rector o
rectora i aquelles persones que ho demanin fins a una hora abans de començar les ses-
sions, amb l’autorització expressa prèvia del rector o rectora. Les persones que assistei-
xin a les sessions del Consell de Govern sense ser-ne membres de dret ho faran amb
veu i sense vot.

ARTICLE 22
En el cas de requerir-se la votació, els acords es prendran per majoria simple dels vots
emesos, llevat dels casos en què l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, el present
Reglament o les altres normes aplicables exigeixin una majoria qualificada.

ARTICLE 23
Correspon al president o presidenta dirimir amb el seu vot l’empat a l’hora d’adoptar
acords.

ARTICLE 24
Les votacions són a mà alçada amb les excepcions següents:

1. Quan la qüestió sotmesa a votació impliqui persones determinades.
2. Quan ho sol·liciti una tercera part dels membres del Consell de Govern.

ARTICLE 25
Les votacions no es poden interrompre per cap motiu. Si algú entra o surt de la sala de
reunions mentre es realitza la votació, aquesta s’haurà de repetir.

ARTICLE 26
Els acords es faran efectius a partir del moment que siguin aprovats, excepte en els
casos en què el mateix Consell de Govern estableixi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior.

Capítol VI. Reforma del Reglament

ARTICLE 27
1. Es pot demanar la modificació d’aquest Reglament per iniciativa del rector o rec-

tora, o de la majoria de membres de dret del Consell de Govern.
2. La proposta de modificació ha d’incloure un text alternatiu.
3. Si la proposta de modificació prové dels membres del Consell de Govern, ha

d’incloure també el nom del ponent.

ARTICLE 25
Els acords de modificació d’aquest Reglament s’han d’adoptar per majoria dels mem-
bres de dret del Consell de Govern.

Disposició derogatòria
En el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament queda derogat el Reglament del
Consell de Govern aprovat pel Consell de Govern el 12 de juliol de 2002.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/

Núm. 1Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 200363

1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

2  S’aproven les modificacions del pressupost 2003

INGRESSOS

Aplic. Explicació de l’ingrés
econ.

Article 30. Taxes 0,00
Article 31. Preus públics 36.060,37

312 Preus públics 0,00
3121 Matrícules
3122 Ingressos INAPE
3123 Beques família nombrosa
3129 Escoles adscrites

313 Cursos Doctorat 0,00
3131 Cursos de Doctorat

319 Altres preus públics 36.060,37
3191 Proves d’aptitud per a l’accés a la U. (PAAU) 31.490,76
3192 Proves d’aptitud per a més grans de 25 anys 4.569,61
Article 32. Prestació de serveis 262.060,86

323 Serveis universitaris generals 0,00
32301 Servei Lingüístic

 32302 Servei de Biblioteca
32303 Préstec interbibliotecari
32304 Servei de Publicacions
32305 Unitat d’audiovisuals
32306 Serveis diversos
32307 Unitat d’Esports
32308 Instal·lacions Sant Jordi

325 Serveis universitaris de transferència 0,00
32501 OTRI
32502 STQ

 32503 S. Arqueologia
326 Aules d’Extensió Universitària 3.540,00

32601 Aula de Música 2.640,00
32602 Aula de Teatre 900,00

327 Serveis Universitaris de Recursos 458,19
32701 Servei de Recursos Tècnics
32702 Servei de Recursos Científics
32703 Servei de Recursos Educatius 458,19

329 Altres prestacions de serveis 258.062,67
 3291 Cursos de Postgrau
 3292 Seminaris, Congressos i Simposis 218.990,99

3293 ICE (Ingressos CAP)
3294 Universitat d’Estiu 4.544,17
3295 Servei Lingüístic

 3299 Altres prestacions de serveis 34.527,51
Article 33. Venda de béns 7.792,06

330 Venda de publicacions pròpies 7.128,27
333 Venda de béns de promoció 0,00
336 Venda d’impresos i sobres de matrícula 0,00
339 Altres vendes 663,79

Article 38. Reintegrament exercicis tancats 4.080,94
380 Reintg. exerc. tancats 4.080,94
389 Altres reintegraments

Article 39. Altres ingressos 44.101,57
399 Altres ingressos 44.101,57

Capítol 4. Transferències corrents 746.757,15
Article 40. Transferències estat 211.421,97

401 Transferències de l’estat 211.421,97
4011 Subvencions DGES 22.361,00
4016 Subvencions Ministeri Ciència i Tecnologia 145.389,88

 4019 Altres subvencions de l’estat 43.671,09
Article 41. Transferències org. autòn. admin. 3.803,00

411 Transferències d’org. autònoms administratius 3.803,00
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Aplic. Explicació de l’ingrés
econ.

Article 45. Transferències de la com. autònoma 327.814,00
450 Transferències de la Generalitat 131.088,00
 4501 Departament de Presidència 34.292,00
 45011 Subvenció nominativa
 45012 Subvenció Consell Social
 45013 Subvenció Servei Lingüístic 34.292,00
 45014 Subvencions tribunals concursos
 45015 Subvenció COU-PAAU
 45019 Altres subvencions

4502 Departament de Treball 0,00
45021 Subvenció

 45029 Altres
4503 Departament d’Ensenyament 0,00

45031 Subvenció activitat ICE
 45039 Altres

45041 Departament de Cultura 10.850,00
45041 Subvencions D. de Cultura 10.850,00

4506 Departament de Medi Ambient 2.400,00
45061 Subvencions D. Medi Ambient 2.400,00

4509 Altres departaments 83.546,00
45091 Subvencions altres departaments 83.546,00

459 Transf. d’organismes autònoms de la CA 196.726,00
4591 Transf. D’organismes Autònoms de la CA 196.726,00
Article 46. Altres adm. públiques locals 23.670,53

460 Subvencions Ajuntament 28.337,50
462 Subvencio Diputació -7.218,99
469 Altres subvencions 2.552,02

Article 47. Subv. entitats privades 181.601,29
479 Subvencions entitats privades 181.601,29

4791 Subv. entitats priviades sense conveni 29.716,54
4792 Subv. entitats privades amb conveni 151.884,75
Article 48. Subv. d’institucions sense ànim de lucre 4.860,00

480 Subvencions de famílies i institu. sense ànim de lucre 4.860,00
Article 49. Transferències de l’exterior -6.413,64

492 Transferències de la Unió Europea -6.413,64
499 Altres transferències de l’exterior 0,00

Capítol 5. Ingressos patrimonials 2.620,00
Article 52. Interessos c/c 0,00

520 Interessos c/c 0,00
529 Altres interessos 0,00

Article 53. Dividends i participació en benefic. 0,00
Article 54. Rendes béns immobles 2.620,00

540 Rendes béns immobles 2.620,00
5401 Lloguer d’aules
5402 Lloguer instal·lacions Sant Jordi
5409  Altres lloguers 2.620,00
Article 55. Concessions 0,00

550 Concessions 0,00
 5501 Concessions servei de fotocòpies
 5502 Concessions màquines expenedores

5503 Concessions servei de bar
559 Altres concessions 0,00

Capítol 6. Alienació d’inversions reals 0,00
Article 60. Alienació de terrenys 0,00
Article 61. Alienació de les altres inv. reals 0,00

619 Venda d’altres inversions reals0,00
61911 Venda Immobilitzat mat. maquinària

Capítol 7. Transferències de capital 435.435,23
Article 70. Transf. recerca estat 126.143,07

701 Projectes de recerca 126.143,07
 7011 Ministeri d’Educació i Cultura 125.548,85

70111 Transf. de la CICYT
70112 Transf. de la DGES 125.548,85
70119 Altres transferències

7012 Ministeri d’Afers Exteriors 0,00
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Aplic. Explicació de l’ingrés
econ.

7013 Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 0,00
7014 Ministeri d’Afers Socials 0,00
7015 Ministeri de Sanitat i Consum 0,00
7016 Ministeri de Ciència i Tecnologia 594,22

70161 Ministeri de Ciència i Tecnologia
70169  Altres transferències de l’estat 594,22

7017 Ministeri d’Economia 0,00
709 Altres transferències 0,00

Article 75. Transf. de capital de la Generalitat 127.728,04
751 Transf. de capital de la Generalitat 127.728,04

7511 Dept. Presidència 16.705,26
75111 Direcció General de Recerca 16.705,26

751111 DGR Projectes
751112 DGR Infraestructura
751113 DGR Mobilitat
751114 DGR Becaris
751119 DGR altres

75112 Direcció General d’Universitats
751121 DGU Projectes
751122 DGU Infraestructura
751123 DGU Mobilitat
751124 DGU Becaris
751129 DGU altres

75119 Altres direccions generals
7512 Dept. de Cultura 0,00

751211 Dept. Cultura Projectes
7513 Departament de Medi Ambient 102.653,00
7514 Departament de Sanitat i Seguretat Social 8.369,78
7515 Departament d’Indústria i Energia 0,00

759 Altres Transferències 0,00
Article 76. Transf. d’Ens locals 17.510,00

760 Transferències d’Ajuntaments
761 Transferències de la Diputació –infraestructura– 9.015,00

7611 Diputació de Tarragona 9.015,00
 7619 Altres Diputacions
769 Altres transferències 8.495,00

Article 77. Transf. d’entitats privades 164.054,12
779 Transf. de capital d’entiats privades 164.054,12

Article 79. Transferències exteriors 0,00
790 Transf. Comunitat Europea 0,00
799 Altres Transferències

Capítol 8. Actius Financers 23.205.827,62
Article 83. Préstecs a curt termini 0,00

830 Préstecs a curt termini
Article 87. Incorporació de romanents 23.205.827,62

870 Romanent de tresoreria genèric 3.813,24
871 Romanent de tresoreria afectat i especial 23.272.369,30

Baixes de romanents -70.354,92
Capítol 9. Passius financers 0,00
Article 91. Préstecs rebuts en moneda nacional 0,00

913 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic

TOTAL 24.744.735,80

3  S’aprova el pressupost 2004 (es publicarà en monogràfic)

4  S’acorda ajornar l’adscripció definitiva de les àrees de coneixement de Bioquí-
mica i Biologia Molecular; i Nutrició i Bromatologia a departaments, fins que es
completi la implantació de l’ensenyament de Nutrició i Dietètica Humanes, i
emplaçar el Consell de Govern a prendre la corresponent decisió en la seva sessió
prèvia al començament del proper curs acadèmic 2004-2005.

5  S’aproven els reglaments del centres següents:

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
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Facultat d’Enologia
Facultat de Ciències Jurídiques
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Química
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Escola Universitària d’Infermeria
Escola Universitària de Turisme i Oci

REGLAMENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials forma part de la Universitat

Rovira i Virgili en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de desembre, i les normes
que la desenvolupin.

2. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials és el centre encarregat
d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que
condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el terri-
tori estatal, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a
distància en els camps de l’economia i de l’empresa.

ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar l’Associació d’Antics Alumnes de la Facultat de Ciències Econòmiques i

Empresarials.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials són la Junta
de Facultat, el degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els
responsables d’ensenyament.

Capítol 2. Junta de Facultat

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials.

ARTICLE 5
1. La Junta de Facultat està constituïda per un màxim de quaranta membres, exclo-

sos els membtes nats. 
2. La Junta de Facultat està composta per: 
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d’ensenyament i el

secretari o secretària.
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b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent
almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. La distribució dels repre-
sentants del col·lectiu docent i investigador és la següent:

c.1) Els professors funcionaris dels cossos docents universitaris representen el 52%
dels membres de la Junta. S’han de distribuir proporcionalment d’acord amb el nombre
de professors funcionaris dels cossos docents que cada departament té adscrits a la
Facultat en el moment de cada elecció. Els representants són escollits pels professors de
cada departament o agrupació de departaments i entre aquests. En qualsevol cas, es
potenciarà que totes les àrees de coneixement estiguin representades a la Junta.

c.2) Els professors contractats representen un 6% dels membres de la Junta i són ele-
gits per aquest col·lectiu i entre aquest.

c.3) Els investigadors en formació representen un 4% dels membres de la Junta i són
elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests.

e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-
lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 

3. Els membres elegibles de la Junta de Facultat són renovats cada quatre anys, tret
dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres elec-
cions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de Facultat:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-

nyaments que la Facultat té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació
prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.
r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. La Junta es reu-
nirà, en sessió ordinària, com a mínim dues vegades cada curs acadèmic.

ARTICLE 8
La Junta de Facultat la convoca el degà o degana, per iniciativa pròpia o a petició d’una
cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar
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en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a la Secretaria
de la Facultat.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es
dipositarà a la Secretaria de la Facultat perquè es pugui consultar.

2. Els membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima
de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o del vicedegà o vicede-
gana, i el secretari o secretària, o la persona en qui el degà delegui. En segona convoca-
tòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament
constituïda si hi és present la quarta part dels membres, sota la presidència del degà o
degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el subs-
titueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la

Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facul-

tat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del degà o degna, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen en els articles 22 i 32, s’adopten per majoria
simple dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones, o quan el vot secret sigui sol·licitat per una cinquena part dels assistents de la
Junta o ho decideixi l’equip deganal. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La

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

Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin. 
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia bé a

petició d’una tercera part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El degà o degana s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exer-
ceix la representació.
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ARTICLE 19 
La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris
que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet,
adscrit al centre. 

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-

gana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la
Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
a la Junta de Facultat.

ARTICLE 22 
1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de

censura. 
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.

ARTICLE 23
El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o degana i els
nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana els encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del degà o degana, n’assumeix accidentalment
les funcions el vicedegà o vicedegana.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de la Facultat s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la
Junta de Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certifica-
cions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n’assumeix acci-
dentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a

temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l’ensenyament
estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordinar els
recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de
fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de for-
mular les propostes corresponents.

2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
degà o degana del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps
complet que participi en la docència.
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2. Els consells d’ensenyament de la Facultat són:
◆ El Consell d’Ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses
◆ El Consell d’Ensenyament de Ciències Empresarials
◆ El Consell d’Ensenyament d’Economia

ARTICLE 29
1. La Junta de Facultat constituirà un consell assessor per als seus ensenyaments,

format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat. 
2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials disposa d’una consignació formada
per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts
mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 31
La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ha de retre comptes sobre la seva
activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per
a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’ele-
var al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una tercera part dels mem-
bres de la Junta de Facultat, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual reque-
rirà l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta.

Disposició transitòria
La Junta de la Facultat ha d’adequar la seva composició al que preveuen aquest Regla-
ment i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans del 30 d’abril de 2004.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials aprovat per Junta de Govern el 23 de
novembre de 1994.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
I PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia forma part de la Universitat

Rovira i Virgili en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de setembre, i les normes
que la desenvolupin.

2. La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia és el centre encarregat d’orga-
nitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que con-
dueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori
estatal, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a dis-
tància.

ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
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e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.

 TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia són la Junta
de Facultat, el degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els
responsables d’ensenyament.

Capítol 2. Junta de Facultat

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació i Psicologia.

ARTICLE 5
1. La Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia està constituïda per

un màxim de 50 membres. 
2. La Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia està composta per: 
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el/s responsable/s d’ensenyament i el

secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de
Ciències de l’Educació i Psicologia

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el
nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris ha de sumar un 54%
del total de membres de la Junta. Aplicats aquestes percentatges, hi haurà 31 professors,
dels quals 27 han de ser funcionaris dels cossos docents universitaris i 4 personal con-
tractat no funcionari (en ambdós casos, poden ser doctors o no doctors). S’intentarà
garantir la representació d’un professor per ensenyament.

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests. Aplicant aquests percentatges, hi haurà 13 estudiants. La distribució
dels escons dels estudiants per ensenyaments serà la següent:

Mestres: 4 del primer cicle
Psicologia: 2 del primer cicle, 1 del segon cicle i 1 del tercer cicle
Pedagogia: 1 del primer cicle, 1 del segon cicle i 1 del tercer cicle
Educació Social: 1 del primer cicle
Psicopedagogia: 1 del segon cicle
Dins dels ensenyaments de Pedagogia i Psicologia, si no s’omplen els escons d’un

cicle, es podran compensar amb els sobrants dels altres cicles.
e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-

lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Apli-
cant aquest percentatge, hi haurà 6 membres del personal d’administració i serveis.

3. Els membres elegibles de la Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psico-
logia són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens per-
judici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de Facultat:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i
acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d’actuació de la Facultat de Ciències de l’Educació i
Psicologia.

c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
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d) Elaborar el projecte del Reglament de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psi-
cologia i proposar-ne la modificació.

e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-
vació i, si escau, la modificació. 

f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-
fessorat que hi imparteix docència.

g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-
xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-
nyaments que la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat de Ciències de l’Educació
i Psicologia mitjançant la coordinació prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psico-
logia.

r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el
desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat la convoca el degà o degana a iniciativa pròpia o a petició d’un terç
dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar en el termini
de deu dies naturals després que la petició s’hagi formalitzat al registre de la Secretaria
de la Facultat.

ARTICLE 8
La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Les sessions ordi-
nàries es fan amb una periodicitat mínima d’una per trimestre.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es dipositarà a la
Secretaria de la Facultat perquè es pugui consultar.

2. Els membres de la Junta han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-
vuit hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicede-
gana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatò-
ria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda
amb els membres presents, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vice-
degana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la

Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facul-

tat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
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3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria simple. L’ordre dels punts esta-
blerts en l’ordre del dia pot ser canviat a petició d’un o més membres de la Junta amb el
vot favorable de la majoria simple.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen a l’article 22 i 32, s’adopten per majoria simple
dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es

pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La

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

Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a

petició de les tres quarts parts dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El degà o degana s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exer-
ceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris
que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet,
adscrit al centre. 

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-

gana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la
Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
a la Junta de Facultat.

ARTICLE 22 
1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de

censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
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d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. La moció de censura es formalitzarà al
registre de la Secretaria de la Facultat.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.

ARTICLE 23
El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o degana, i els
nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana li encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del degà o degana, n’assumeix accidentalment
les funcions el vicedegà o vicedegana.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de la Facultat s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la
Junta de Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certifica-
cions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n’assumeix acci-
dentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a

temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l’ensenyament
estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordinar els
recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de
fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de for-
mular les propostes corresponents.

2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
degà o degana del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps
complet que participi en la docència, el 10% del professorat amb dedicació a temps
parcial; 1 membre del personal d’administració i serveis i 4 alumnes, 2 del primer cicle
i 2 del segon cicle.

2. D’acord amb l’article 92 de l’Estatut, aquest Reglament determina que hi haurà
quatre consells d’ensenyament.

3. Els consells d’ensenyament de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
són:

◆ El Consell d’Ensenyament de Educació Social
◆ El Consell d’Ensenyament de Mestres
◆ El Consell d’Ensenyament de Pedagogia i Psicopedagogia
◆ El Consell d’Ensenyament de Psicologia

ARTICLE 29
1. La Junta de Facultat constitueix consells assessors, formats per persones físiques o

jurídiques externes a la Universitat. 
2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
3. Els consells assessors de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia són:
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de Educació Social
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de Mestres
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de Pedagogia i Psicopedagogia
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de Psicologia

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia disposa d’una consignació formada
per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts
mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 
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ARTICLE 31
La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia ha de retre comptes sobre la seva
activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per
a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’ele-
var al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una tercera part dels mem-
bres de la Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, pot proposar la
reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà l’acord de la majoria absoluta dels mem-
bres presents de la Junta.

Disposició transitòria
La Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia ha d’adequar la seva com-
posició al que preveuen aquest Reglament i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili
abans de l’elecció de la propera Junta de Facultat, que serà abans de l’abril de 2004.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament anterior
vigent fins ara de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE LA FACULTAT D’ENOLOGIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. La Facultat d’Enologia forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la

Llei 36/1991, de 30 de desembre i les normes que la desenvolupin.
2. La Facultat d’Enologia és el centre encarregat d’organitzar els ensenyaments i els

processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols aca-
dèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els altres que tingui
adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en els camps de l’Enolo-
gia i l’Enginyeria Agrària i Alimentària, així com d’aquells altres que s’hi puguin ads-
criure.

ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat d’Enologia:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.
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TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat d’Enologia són la Junta de Facultat, el degà o
degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els responsables d’ensenya-
ment.

Capítol 2. Junta de Facultat 

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat d’Enologia.

ARTICLE 5
1. La Junta de Facultat d’Enologia està composta per: 
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d’ensenyament i el

secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat
d’Enologia.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el
nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a
mínim un 51% del total de membres de la Junta, d’acord amb la següent distribució:

1. Tot el professorat funcionari dels cossos docents universitaris vinculat a la Facultat
i tot el professorat contractat vinculat a la Facultat amb dedicació a temps complet.

2. Una representació dels col·lectius del personal investigador, dels becaris d’inves-
tigació i del professorat contractat a temps parcial, vinculats a la Facultat amb un mínim
d’un representant per cadascun dels diferents col·lectius.

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests.

e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-
lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

2. Els membres elegibles de la Junta de Facultat són renovats cada quatre anys, tret
dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres elec-
cions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de Facultat d’Enologia 

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-

nyaments que la Facultat té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació
prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.
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p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.
r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat la convoca el degà o degana, a iniciativa pròpia o a petició d’una
cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar
en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a la Secretaria
de la Facultat.

ARTICLE 8
La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Com a mínim es
reunirà tres vegades l’any en sessió ordinària.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’hi ha d’adjuntar una còpia dels documents corresponents, o bé, si s’escau, es
dipositaran a la Secretaria de la Facultat perquè es puguin consultar.

2. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima
de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicede-
gana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatò-
ria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda
si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el
vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la

Junta.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facul-

tat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 22 i 32, s’adopten per majoria simple
dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una cinquena part dels assistents de la
Junta. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La

Junta ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les. 
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2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de
Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El degà o degana s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exer-
ceix la representació.

ARTICLE 19
La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris
que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet,
adscrit al centre.

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat. 
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-

gana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la
Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
a la Junta de Facultat.

ARTICLE 22 
1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de

censura. 
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.

ARTICLE 23
El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o degana, i els
nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana els encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del degà o degana, n’assumeix accidentalment
les funcions el vicedegà o vicedegana.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de la Facultat s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la
Junta de Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certifica-
cions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n’assumeix acci-
dentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a

temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l’ensenyament
estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordinar els
recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de
fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de for-
mular les propostes corresponents.
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2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
degà o degana del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps
complet que participi en la docència i una representació dels estudiants, com a mínim
d’un representant per curs de cada ensenyament.

2. Els consells d’ensenyament de la Facultat d’Enologia són:
◆ El Consell d’Ensenyament de l’Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Indústries

Agràries i Alimentaries)
◆ El Consell d’Ensenyament d’Enologia

ARTICLE 29
1. La Junta de Facultat constitueix consells assessors, formats per persones físiques o

jurídiques externes a la Universitat. 
2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
3. Els consells assessors de la Facultat d’Enologia són:
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de l’Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat

Indústries Agràries i Alimentaries)
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament d’Enologia

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
La Facultat d’Enologia disposa d’una consignació formada per les partides pressupostà-
ries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts,
d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes
de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 31
La Facultat d’Enologia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment
dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant
una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una cinquena part dels
membres de la Junta de Facultat, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la
Facultat d’Enologia, aprovat per Junta de Govern el 7 de maig de 2001.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. La Facultat de Ciències Jurídiques forma part de la Universitat Rovira i Virgili en

virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de setembre, i les normes que la desenvolupin.
2. La Facultat de Ciències Jurídiques és el centre encarregat d’organitzar els ense-

nyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obte-
nir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els
altres que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en els
ensenyaments de Dret, Relacions Laborals, Treball Social, Ciències del Treball i graduat
superior de Dret Ambiental.
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ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat de Ciències Jurídiques:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat de Ciències Jurídiques són la Junta de Facultat, el
degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els responsables
d’ensenyament.

Capítol 2. Junta de Facultat

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Ciències Jurídiques.

ARTICLE 5
1. La Junta de Facultat està composta per 34 membres: 
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els respon-

sables d’ensenyament.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de
Ciències Jurídiques.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre de 18 professors funcionaris dels cossos docents universitaris i 3 professors ele-
gits entre la resta del professorat, escollits pel mateix col·lectiu i entre aquest. En
aquesta representació estan inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b).

d) Una representació de 9 estudiants, 2 pels ensenyaments de Dret, Relacions Labo-
rals, Treball Social i Ciències del Treball i 1 pel graduat superior en Dret Ambiental,
escollits per aquest col·lectiu i entre aquest.

e) Una representació de 4 membres del personal d’administració i serveis adscrit al
centre, escollits per aquest col·lectiu i entre aquest.

2. Els membres elegibles de la Junta de Facultat de Ciències Jurídiques són renovats
cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibi-
litat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de la Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
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h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-
nyaments que la Facultat té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 26 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació
prevista en l’article 26.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.
r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat la convoca el degà o degana a iniciativa pròpia o a petició d’una
cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar
en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a la Secretaria
de la Facultat.

ARTICLE 8
1. La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària.
2. La Junta de Facultat es reunirà en sessió ordinària com a mínim dos cops a l’any.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es dipositarà a l’Ofi-
cina de Suport al Deganat de la Facultat perquè es pugui consultar.

2. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima
de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, i la presència del secre-
tari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de
tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present
un terç dels membres, sota la presidència del degà o degana i la presència del secretari
o secretària, o les persones que els substitueixin.

ARTICLE 11
1. L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.
2. Poden assistir a la Junta, amb veu i sense vot, les persones que el degà o degana

autoritzi expressament.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la

Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facul-

tat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificacions sobre els acords específics que s’hagin
adoptat amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
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2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre
del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 23 i 31, s’adopten per majoria simple
dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una desena part dels assistents a la
Junta. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La

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

Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin. 
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé

per mandat de la Junta, bé a petició de la meitat dels membres de la comissió.

ARTICLE 18
Mentre no hagin estat elegits els nous representants, continuaran en funcions els anteri-
ors. La renúncia a la condició de representant o el fet d’haver deixat de pertànyer al
col·lectiu pel qual va ser elegit comporta que el representant cessi en les seves funci-
ons. Aquest és substituït pel membre següent més votat en les eleccions en què va ser
elegit.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 19 
El degà o degana s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exer-
ceix la representació.

ARTICLE 20 
La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris
que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet,
adscrit al centre respectiu. 

ARTICLE 21
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 22
1. Correspon al degà o degana:
a) Representar la Facultat de Ciències Jurídiques.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-

gana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la
Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
a la Junta de Facultat.

2. En cas d’absència, impediment o vacant del degà o degana, n’assumeix acciden-
talment les funcions el vicedegà o vicedegana.

ARTICLE 23 
1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de

censura. 
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2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta
de Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos terços
dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui apro-
vada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any següent.

ARTICLE 24
El vicedegà o vicedegana el proposa el degà o degana, i el nomena el rector o rectora.
Exerceix les funcions que el degà o degana li encomani.

ARTICLE 25
1. El secretari o secretària de la Facultat el proposa el degà o degana i el nomena el rec-

tor o rectora. S’encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de Facultat, d’expedir
els certificats dels acords adoptats, de redactar les certificacions necessàries en la gestió
administrativa de la Facultat, i exerceix les funcions que el degà o degana li encomani.

2. En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substi-
tuït per un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 26
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a

temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l’ensenyament
estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordinar els
recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de
fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de for-
mular les propostes corresponents.

2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
degà o degana del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 27
1. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat de l’ensenyament amb
dedicació a temps complet que participi en la docència, els alumnes de l’ensenyament
membres de la Junta, i és assistit pel personal de Secretaria del centre. 

2. Els consells d’ensenyament es reuneixen quan els convoqui el responsable de
l’ensenyament, a iniciativa pròpia o bé a petició d’una cinquena part del membres. La
Junta de Facultat pot acordar constituir comissions permanents delegades dels consells
d’ensenyament que s’anomenen comissions acadèmiques.

3. Els consells d’ensenyament de la Facultat de Ciències Jurídiques són:
◆ El Consell d’Ensenyament de Dret
◆ El Consell d’Ensenyament de Relacions Laborals
◆ El Consell d’Ensenyament de Treball Social
◆ El Consell d’Ensenyament de Ciències del Treball
◆ El Consell d’Ensenyament del graduat superior en Dret Ambiental

ARTICLE 28
1. La Junta de Facultat constitueix el Consell Assessor, format per persones físiques o

jurídiques externes a la Universitat. 
2. El Consell Assessor ha de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
3. El Consell Assessor de la Facultat de Ciències Jurídiques el convoca el degà o

degana, i pot reunir-se en Ple o per seccions corresponents als diferents ensenyaments i
títols propis de la Facultat.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 29
La Facultat de Ciències Jurídiques disposa d’una consignació formada per les partides
pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres
fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 30
La Facultat de Ciències Jurídiques ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau
d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període,
mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de
Govern.
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TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 31
El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una cinquena part dels
membres de la Junta de Facultat, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta.

Disposició transitòria
Es prorroga el mandat dels membres de la Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques
fins que no es renovin. A partir d’aquest moment, la Junta ha d’adequar la composició
al que preveuen aquest Reglament i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la
Facultat de Ciències Jurídiques aprovat per Junta de Govern el 13 de febrer de 1997.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE LA FACULTAT DE LLETRES
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. La Facultat de Lletres forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la

Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili, i les nor-
mes que la desenvolupin.

2. La Facultat de Lletres és el centre encarregat d’organitzar els ensenyaments i els
processos acadèmics, administratius i de gestió dels ensenyaments d’Antropologia
Social i Cultural, Filologia Anglesa, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Geografia,
Història, Història de l’Art, Publicitat i Relacions Públiques, Arqueologia i Estudis Ale-
manys, que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa
en tot el territori estatal, i els títols propis i altres ensenyaments que es puguin impartir
en un futur en les modalitats presencial, semipresencial o a distància.

ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat de Lletres:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat de Lletres són la Junta de Facultat, el degà o degana,
el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els responsables d’ensenyament.
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Capítol 2. Junta de Facultat

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Lletres.

ARTICLE 5
1. La Junta de Facultat està constituïda per un màxim de 100 membres. 
2. La Junta de Facultat està composta per: 
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d’ensenyament i el

secretari o la secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de
Lletres.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el
nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a
mínim un 51% del total de membres de la Junta. 

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests. 

e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-
lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 

3. Els membres elegibles de la Junta de la Facultat de Lletres són renovats cada qua-
tre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer
altres eleccions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de Facultat de Lletres:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-

nyaments que la Facultat té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel degà o la degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació
prevista en l’article 27. Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els
plans d’activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves
places de professorat i a la destinació de les vacants.

n) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

p) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.
q) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat la convoca el degà o degana per iniciativa pròpia o a petició d’una
cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar
en el termini de deu dies hàbils a partir de la formalització de la petició a la Secretaria
de la Facultat.
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ARTICLE 8
1. La Junta de Facultat es reuneix amb caràcter ordinari un cop al trimestre com a

mínim i sempre que així ho decideixi el degà o degana.
2. La Junta de Facultat es reuneix amb caràcter extraordinari sempre que el degà o

degana ho decideixi o ho sol·licitin per escrit una cinquena part dels membres, indicant
el tema o els temes que s’hi han de tractar.

ARTICLE 9
1. A la convocatòria, en la qual cal indicar el lloc i l’hora de reunió i l’ordre del dia,

s’hi ha d’adjuntar una còpia de la documentació que es necessita, o bé, si s’escau,
dipositar-la a la Secretaria de la Facultat.

2. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima
d’una setmana per a una sessió ordinària i de quaranta-vuit hores per a una sessió extra-
ordinària.

ARTICLE 10
La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicede-
gana, i el secretari o secretària, o la persona que el degà o degana designi. En segona
convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament
constituïda si hi és present el deu per cent dels membres, sota la presidència del degà o
degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el degà
o degana designi.

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la

Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facul-

tat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta, excepte
quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per un mínim del deu per cent dels pre-
sents. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de Facultat pot determinar les comissions i els òrgans delegats que consi-

deri oportuns. La Junta ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment
per constituir-les. 

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de
Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una quarta part dels membres de la comissió.
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Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El degà o degana s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exer-
ceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris
que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet,
adscrit al centre. 

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Lletres.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-

gana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la
Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
a la Junta de Facultat.

ARTICLE 22 
1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de

censura. 
2. La moció de censura l’ha de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitàries que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.

ARTICLE 23
El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o la degana, i els
nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o la degana els enco-
mani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del degà o degana, n’assumeix accidentalment
les funcions el vicedegà o vicedegana.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de la Facultat s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la
Junta de Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certifica-
cions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o una secretària provisional, designat pel degà o degana, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents, amb dedicació a

temps complet, que sota la direcció del degà o la degana del centre, s’encarreguen
d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials
necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat
i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de formular les propostes correspo-
nents.

2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
degà o degana del centre.
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TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. Els Consells d’Ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps
complet que participi en la docència.

2. A la Facultat de Lletres actualment hi ha els consells d’ensenyament següents:
◆ El Consell d’Ensenyament d’Antropologia Social i Cultural
◆ El Consell d’Ensenyament de Filologia Anglesa
◆ El Consell d’Ensenyament de Filologia Catalana
◆ El Consell d’Ensenyament de Filologia Hispànica
◆ El Consell d’Ensenyament de Geografia
◆ El Consell d’Ensenyament d’Història
◆ El Consell d’Ensenyament d’Història de l’Art
◆ El Consell d’Ensenyament de Publicitat i Relacions Públiques
◆ El Consell d’Ensenyament del Graduat Superior en Arqueologia
◆ El Consell d’Ensenyament del graduat superior en Estudis Alemanys

ARTICLE 29
Es constituirà un Consell Assessor dels ensenyaments de la Facultat de Lletres, la com-
posició del qual la determinarà la Junta de Facultat.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
La Facultat de Lletres disposa d’una consignació formada per les partides pressupostà-
ries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts,
d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes
de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 31
La Facultat de Lletres ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment
dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant
una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El degà o la degana, per iniciativa pròpia o bé a petició d’una desena part dels membres
de la Junta de Facultat, pot proposar la reforma d’aquest Reglament. L’aprovació de la
reforma requerirà l’acord de la majoria simple dels membres de la Junta. 

Disposició transitòria
La Junta de la Facultat de Lletres ha d’adequar la seva composició al que preveuen
aquest Reglament i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans del 29 de febrer de
2004.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament anterior
de la Facultat de Lletres. 

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES
DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut forma part de la Universitat Rovira

i Virgili en virtut de la Llei 36/1991, de 30 de setembre, de creació de la Universitat
Rovira i Virgili i les normes que la desenvolupin.

2. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és el centre encarregat d’organitzar
els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen
a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i
els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en el
camp de les ciències de la salut.
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ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits, tant a la mateixa Facultat com als centres assistencials
docents.

m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut són la Junta de
Facultat, el degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els res-
ponsables d’ensenyament.

Capítol 2. Junta de Facultat

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut.

ARTICLE 5
1. La Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut està constituïda per un

màxim de 60 membres. 
2. La xifra esmentada en l’apartat anterior es podrà incrementar proporcionalment

en el cas que augmenti el nombre d’ensenyaments actual i/o els departaments respon-
sables de la docència dels ensenyaments actuals o futurs.

2. La Junta de Facultat està composta per: 
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d’ensenyament i el

secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el
nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a
mínim un 51% del total de membres de la Junta. 

La distribució d’escons d’aquest col·lectiu s’establirà proporcionalment al nombre
de crèdits que imparteixi cada departament en els ensenyaments adscrits al centre.

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests. La Junta ha d’establir el nombre d’escons per ensenyament de manera
proporcional. 

e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-
lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 

f) Al marge dels 60 representants esmentats, també s’incorporarà a la Junta un repre-
sentant de cadascuna de les tres institucions sanitàries universitàries designat pel
màxim òrgan col·legiat de cada institució sanitària i nomenat pel degà. Si els represen-
tants de les institucions sanitàries concertades són col·lectiu docent i investigador amb
plaça assistencial o vinculada, han de tenir-se en compte en el còmput de col·lectiu
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docent i investigador, respectant el màxim del 62% establert a l’article 60.2 de l’Estatut
de la URV.

3. Els membres elegibles de la Junta de Facultat són renovats cada quatre anys, tret
dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres elec-
cions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de Facultat de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-

nyaments que la Facultat té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació
prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.
r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat la convoca el degà o degana, per iniciativa pròpia o bé a petició
d’una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de
convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a la
Secretaria de la Facultat.

ARTICLE 8
La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària.

La Junta de Facultat s’ha de reunir en sessió ordinària un mínim de dues vegades
l’any.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es
dipositarà a la Secretaria de la Facultat perquè es pugui consultar.

2. El membres de la Junta han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit
hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que
fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà
o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona
convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament
constituïda si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del degà
o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el
substitueixi. 
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ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la

Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facul-

tat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta, excepte
quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions delegades que consideri oportu-

nes. La Junta ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per cons-
tituir-les. 

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de
Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El degà o degana s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exer-
ceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris
que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet,
adscrit al centre. 

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-

gana; del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la
Facultat.
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g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
a la Junta de Facultat.

ARTICLE 22 
1. El degà o degana, pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de

censura. 
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.

ARTICLE 23
El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o degana i els
nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana els encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del degà o degana, n’assumeix accidentalment
les funcions el vicedegà o vicedegana.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de la Facultat s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la
Junta de Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certifica-
cions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat. 

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n’assumeix acci-
dentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. El responsable d’ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps

complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l’ensenyament esti-
gui adscrit, s’encarrega d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos
humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el
seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de formular
les propostes corresponents.

2. El responsable d’ensenyament és nomenat pel rector o rectora a proposta del
degà o degana del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats com a mínim per tot el professorat amb dedica-
ció a temps complet que participi en la docència.

2. Els consells d’ensenyament de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut són:
◆ El Consell d’Ensenyament de l’ensenyament de Medicina
◆ El Consell d’Ensenyament de l’ensenyament de Fisioteràpia
◆ El Consell d’Ensenyament de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica

ARTICLE 29
1. La Junta de Facultat constitueix consells assessors, formats per persones físiques o

jurídiques externes a la Universitat. 
2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
3. A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut es crea el Consell Assessor de

Ciències de la Salut.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
La Facultat de Medicinai Ciències de la Salut disposa d’una consignació formada per
les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mit-
jançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i
Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 
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ARTICLE 31
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha de retre comptes sobre la seva activitat
i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada
període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al
Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una desena part dels mem-
bres de la Junta de Facultat, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual reque-
rirà l’acord de la majoria simple dels membres presents de la Junta. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut aprovat en Junta de Govern de data 20 de
desembre de 2000. 

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE LA FACULTAT DE QUÍMICA DE TARRAGONA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. La Facultat de Química de Tarragona forma part de la Universitat Rovira i Virgili

en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de desembre; de l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili, Decret 202/2003, de 26 d’agost, i les normes que el desenvolupin.

2. La Facultat de Química és el centre encarregat d’organitzar els ensenyaments i els
processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols aca-
dèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els altres que tingui
adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en els camps de la Quí-
mica, la Bioquímica i altres que es puguin determinar en el futur.

ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat de Química:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic de l’alumnat i el seu aprenentatge, de manera que

assoleixi els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes de la Facultat.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assig-

nin per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que el desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat de Química són col·legiats, la Junta de Facultat, i
unipersonals, el degà o degana, el vicedegà o vicedagana, el secretari o secretària i els
responsables d’ensenyament.
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Capítol 2. Òrgans col·legiats

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Química 

ARTICLE 5
1. La Junta de la Facultat de Química està constituïda per un màxim de 50 mem-

bres. 
2. La Junta de Facultat està composta per: 
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el/s responsable/s d’ensenyament i el

secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de
Química.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El nombre de professors
funcionaris dels cossos docents universitaris representa un 52% del total de membres
de la Junta i la resta de col·lectiu docent i investigador representa el 10% del total. La
càrrega docent dels departaments amb docència a la Facultat s’avaluarà en el moment
de fer-se la convocatòria de cada procés electoral i tindran representació els departa-
ments amb un mínim d’un 5% de participació en la docència del centre. D’acord amb
això, es constituiran circumscripcions electorals per a cadascun dels departaments amb
representació i cadascuna d’aquestes circumscripcions tindrà un nombre d’escons pro-
porcional a la càrrega docent que el departament tingui en aquells moments en els
ensenyaments del centre. 

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests. Cada ensenyament vinculat a la Facultat disposa d’un escó fix i la resta
d’escons es distribueixen per ensenyaments de forma proporcional al nombre d’alum-
nes de cada ensenyament. 

e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-
lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 

3. Els membres elegibles de la Junta de Facultat de Química són renovats cada qua-
tre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer
altres eleccions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de Facultat:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-

nyaments que la Facultat té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació
prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.
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q) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.
r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat la convoca el degà o degana, a iniciativa pròpia o a petició d’una
cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar
en el termini de quinze dies naturals després que la petició s’hagi formalitzat a la Secre-
taria de la Facultat.

ARTICLE 8
La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. En tot cas, s’ha de
reunir preceptivament amb caràcter ordinari dues vegades l’any. 

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es
dipositarà a la Secretaria de la Facultat perquè es pugui consultar.

2. Els membres de la Junta han de rebre, amb una antelació mínima de setanta-dues
hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicede-
gana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatò-
ria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda
si hi és present la quarta part dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el
vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la

Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facul-

tat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 22 i 32, s’adopten per majoria simple
dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Facultat o s’han de fer públics per mitjans electrònics i s’han de notificar als òrgans de
la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La

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

Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin. 
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3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El degà o degana s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exer-
ceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris
que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet,
adscrit al centre. 

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Química.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-

gana; del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la
Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
a la Junta de Facultat.

ARTICLE 22 
1. El degà o degana, pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de

censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.

ARTICLE 23
El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o degana, i els
nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana els encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del degà o degana, n’assumeix accidentalment
les funcions el vicedegà o vicedegana.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de la Facultat s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la
Junta de Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certifica-
cions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n’assumeix acci-
dentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a

temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l’ensenyament
estigui adscrit, dirigeixen els consells d’ensenyament i s’encarreguen d’establir la pro-
gramació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per des-
plegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de
millora d’aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.

2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
degà o degana del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.
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TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps
complet que participi en la docència.

2. Els consells d’ensenyament de la Facultat de Química són:
◆ El Consell d’Ensenyament de Química 
◆ El Consell d’Ensenyament de Bioquímica 
◆ i els que es puguin crear en un futur en funció de la incorporació de nous ense-

nyaments al centre.
3. La composició dels consells d’ensenyament de la Facultat de Química serà la

següent: 
- Tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència de

l’ensenyament.
- Un professor a temps parcial que participi en la docència de l’ensenyament.
- Els alumnes que siguin representants d’estudiants.
- Dos membres del PAS de la Facultat més el/la cap de secretaria i el tècnic de

suport al deganat.

ARTICLE 29
1. La Junta de Facultat constitueix consells assessors, formats per persones físiques o

jurídiques externes a la Universitat. 
2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
3. Els consells assessors de la Facultat de Química són:
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de Química
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de Bioquímica
◆ i els que hi pugui haver en el futur.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
La Facultat de Química disposa d’una consignació formada per les partides pressupos-
tàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts,
d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes
de la Universitat que el desenvolupin.

ARTICLE 31
La Facultat de Química ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment
dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant
una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una cinquena part dels
membres de la Junta de Facultat de Química, pot proposar la reforma d’aquest Regla-
ment, la qual requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la
Facultat de Química aprovat per Acord de la Comissió Gestora de la URV de 23 de
novembre de 1994.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria forma part de la Universitat Rovira i Virgili

en virtut de la Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i
Virgili i les normes que la desenvolupin.
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2. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria és el centre encarregat d’organitzar els
ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a
obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els
altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en el
camp de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Els ensenyaments que
s’imparteixen al centre, en el moment d’aprovar aquest Reglament, són:

◆ Enginyeria Informàtica (EI)
◆ Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (EAEI)
◆ Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial (ETIEI)
◆ Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat (ETIE)
◆ Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG)
◆ Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (ETIS)
◆ Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitat Telemàtica (ETTT)
◆ Doctorat en Enginyeria Electrònica 

ARTICLE 2
Són funcions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria són la Junta d’Escola, el
director o directora, el subdirector o subdirectora, el secretari o secretària i el/s respon-
sable/s d’ensenyament.

Capítol 2. Junta d’Escola

ARTICLE 4
La Junta d’Escola és l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria.

ARTICLE 5
1. La Junta de l’Escola està constituïda per un màxim de 50 membres. 
2. La Junta de l’Escola està composta per: 
a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, el/s responsable/s

d’ensenyament i el secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a l’Escola Téc-
nica Superior d’Enginyeria.

c) Una representació de 31 membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col·lec-
tiu i entre aquest. Aquesta representació està formada per: 

◆ 26 membres professors funcionaris dels cossos docents universitaris, dels quals 21
són doctors;

◆ 5 membres professors contractats, dels quals 4 són doctors. 
d) En el cas de no haver-hi prou candidats entre els professors contractats doctors,

els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat funcionari doctor ele-
gits per aquest col·lectiu i entre aquest. En el cas de no haver-hi prou candidats entre els
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professors contractats no doctors, el lloc vacant podrà ser ocupat per un candidat del
professorat funcionari no doctor elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

e) Una representació dels estudiants del centre formada per tretze membres, elegits
pels respectius col·lectius, amb la distribució següent: 

◆ Dos estudiants d’ETIG
◆ Dos estudiants d’ETIS
◆ Dos estudiants d’ETIEI
◆ Dos estudiants d’ETIE
◆ Dos estudiants d’ETTT
◆ Un estudiant d’EI
◆ Un estudiant d’EAEI
◆ Un estudiant de tercer cicle o postgrau
f) Una representació de sis membres del personal d’administració i serveis adscrit al

centre, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 
3. Els membres elegibles de la Junta de l’Escola són renovats cada quatre anys, tret

dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres elec-
cions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria:

a) Elegir el director o directora de l’Escola i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de l’Escola.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de l’Escola i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-

nyaments que l’Escola té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel director o directora.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a l’Escola mitjançant la coordinació
prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a l’Escola.
r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta d’Escola la convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a petició
d’una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de
convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a la
Secretaria de l’Escola.

ARTICLE 8
La Junta de l’Escola es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. La Junta s’ha de
reunir en sessió ordinària almenys una vegada a l’any.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia dels documents, les esmenes i les mocions que cal-
guin, o bé, si s’escau, es dipositaran a l’Oficina de Suport a la Direcció de l’Escola per-
què es puguin consultar.
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2. Els membres de la Junta han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-
vuit hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
La Junta de l’Escola queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora, o el subdirector o
subdirectora, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona con-
vocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament
constituïda si hi és present la quarta part dels membres, sota la presidència del director
o directora, o el subdirector o subdirectora, i el secretari o secretària, o la persona que
el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de l’Escola actua com a secretari o secretària de la Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de l’Escola.

Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta de l’Escola debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 22 i 32, s’adopten per majoria simple
dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una desena part dels assistents de la
Junta. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de l’Escola són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment
calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats han de fer-se públics i s’han de notificar
als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de l’Escola pot constituir les comissions que consideri oportunes. La

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

d’Escola han d’estar formades per membres que hi pertanyin.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a

petició de dues terceres parts dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El director o directora, s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i
n’exerceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el director o directora entre el professorat dels cossos docents universi-
taris que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps com-
plet, adscrit al centre. 

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.
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ARTICLE 21
Correspon al director o directora:

a) Representar l’Escola.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l’Escola.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l’Escola, i mante-

nir-ne informada periòdicament la Junta de l’Escola.
d) Convocar i presidir la Junta d’Escola, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del subdirector o subdi-

rectora, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l’Escola.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a
l’Escola.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a l’Escola que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a
la Junta de l’Escola.

ARTICLE 22 
1. El director o directora pot ser remogut en el seu càrrec amb l’aprovació d’una

moció de censura. 
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de l’Escola, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta d’Escola. En el cas que la moció de censura no sigui apro-
vada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any següent.

ARTICLE 23
El subdirector o subdirectora i el secretari o secretària els proposa el director o direc-
tora, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el director o directora
els encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora, n’assumeix acciden-
talment les funcions el subdirector o subdirectora.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de l’Escola s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la
Junta d’Escola, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificaci-
ons necessàries en la gestió administrativa de l’Escola.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a

temps complet que, sota la direcció del director o directora del centre al qual l’ense-
nyament estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordi-
nar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments
afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments,
i de formular les propostes corresponents.

2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
director o directora del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyaments en

l’exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a
temps complet que participi en la docència.

2. Els consells d’ensenyament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria són:
◆ El Consell d’Ensenyament d’EI, ETIG i ETIS
◆ El Consell d’Ensenyament d’EAEI i ETIEI
◆ El Consell d’Ensenyament d’ETIE
◆ El Consell d’Ensenyament d’ETTT

ARTICLE 29
1. La Junta de l’Escola constitueix un Consell Assessor, format per persones físiques

o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impar-
tits per l’Escola. 
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2. El Consell Assessor ha de treballar preferentment en l’adequació dels plans
d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria disposa d’una consignació formada per les parti-
des pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant
altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 31
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una tercera part dels
membres de la Junta de l’Escola, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta. 

Disposició transitòria
La Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria ha d’adequar la seva composició al
que preveuen aquest Reglament i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans del 30
de març de 2005.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor d’aquest Reglament, queda derogat el Reglament de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, aprovat per la Junta d’aquest centre el 24 d’abril
de 1996.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 
QUÍMICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) forma part de la Univer-

sitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de desembre; de l’Estatut
de la Universitat Rovira i Virgili, Decret 202/2003, de 26 d’agost; del Decret 287/1995,
d’1 d’octubre, pel qual se segrega de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, i les nor-
mes que la desenvolupin.

2. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química és el centre encarregat d’organit-
zar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que conduei-
xen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori
estatal, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a dis-
tància en els camps de l’enginyeria química, l’enginyeria mecànica, la tecnologia del
medi ambient i tots aquells que la Universitat Rovira i Virgili li encomani.

ARTICLE 2
Són funcions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
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g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a
l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.

h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin. 

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química són la Junta
d’Escola, el director o directora, el subdirector o subdirectora, el secretari o secretària i
els responsables d’ensenyament.

Capítol 2. Junta de l’Escola Tècnica Superior

ARTICLE 4
La Junta de l’Escola és l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Química.

ARTICLE 5
1. La Junta d’Escola està composta per: 
a) El director o directora del centre, el subdirector o subdirectora, els responsables

d’ensenyament i el secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria Química.

c) La totalitat dels professors funcionaris dels cossos docents universitaris adscrits a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, de tal manera que representin el 51% de la
composició de la Junta. 

d) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari
vinculat al centre equivalent a l’11% dels membres de la Junta, elegits per aquest
col·lectiu i entre aquest. La Junta d’Escola determinarà la distribució d’escons entre els
col·lectius que el formen.

e) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests. La Junta de l’Escola establirà la distribució de representants dels alum-
nes entre els diferents ensenyaments que tingui adscrits.

f) Una representació del personal d’administració i serveis que pertany a la circum-
scripció electoral del centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per
aquest col·lectiu i entre aquest. 

2. Els membres elegibles de la Junta d’Escola són renovats cada quatre anys, tret
dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres elec-
cions parcials per cobrir les vacants. 

3. Els membres del professorat i del personal d’administració i serveis adscrits a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química i els alumnes matriculats en algun
ensenyament de l’Escola que no tinguin la condició de membres de la Junta podran
assistir-hi amb veu però sense vot després d’haver-ho demanat al director. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta d’Escola:

a) Elegir el director o directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química i
acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d’actuació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Química.

c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de l’Escola i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
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h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-
nyaments que l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel director o directora.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Química mitjançant la coordinació prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Quí-
mica.

r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el
desenvolupin li atribueixin. 

ARTICLE 7
La Junta de l’Escola la convoca el director o directora del centre a iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres de la Junta, especificant a l’ordre del dia què
es vol tractar en la sessió convocada. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar de
forma extraordinària amb l’ordre del dia proposat en el termini de deu dies hàbils des-
prés que la petició s’hagi formalitzat a la Secretaria de l’Escola. A aquest efecte no es
considera hàbil el mes d’agost.

ARTICLE 8
La Junta de l’Escola es reuneix en sessió ordinària un mínim de tres vegades durant el
curs acadèmic i en sessions extraordinàries quan sigui necessari. 

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’hi ha d’adjuntar la documentació pertinent o bé, si s’escau, es dipositarà a la
Secretaria de l’Escola perquè es pugui consultar.

2. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima
de dos dies hàbils. A aquest efecte no es considera hàbil el mes d’agost.

ARTICLE 10
La Junta de l’Escola queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a
la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora, o el subdirector o
subdirectora, o la persona en qui delegui, i el secretari o secretària, o la persona que el
substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la pri-
mera, queda vàlidament constituïda si hi són presents dotze membres de la Junta, sota
la presidència del director o directora, el subdirector o subdirectora, o la persona en
qui delegui, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta d’Escola té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química actua

com a secretari o secretària de la Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de l’Escola.

Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals
de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’han de sotmetre a aprovació en la mateixa sessió o en la següent. No
obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics
que s’hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulte-
rior aprovació de l’acta.
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ARTICLE 13
1. La Junta de l’Escola debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que cons-

tin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre del dia,

excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari la
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 22 i 32, s’adopten per majoria simple
dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una desena part dels assistents a la
Junta. 

2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen les
votacions a mà alçada no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta són efectius des del moment que s’aprovin, excepte en
el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un
tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de l’Escola i
s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta d’Escola pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta

d’Escola ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-
les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta
d’Escola han d’estar formades per membres que hi pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El director o directora s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i
n’exerceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el director o directora entre el professorat dels cossos docents universi-
taris que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps
complet, adscrit al centre.

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al director o directora:

a) Representar a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-

nyeria Química.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l’Escola Tècnica

Superior d’Enginyeria Química, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta
d’Escola.

d) Convocar i presidir la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química,
executar i fer complir els seus acords.

e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del subdirector o subdi-
rectora, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Química.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química que ni l’Esta-
tut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta d’Escola.

ARTICLE 22 
1. El director o directora pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una

moció de censura. 
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2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la
Junta, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió univer-
sitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les
persones que la signen no en poden presentar cap altra durant un període d’un any.

ARTICLE 23
El subdirector o subdirectora i el secretari o secretària els proposa el director o direc-
tora, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el director o directora
els encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora, n’assumeix acciden-
talment les funcions el subdirector o subdirectora.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química s’encarrega
de redactar i custodiar les actes de la Junta d’Escola, d’expedir els certificats dels acords
adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària accidental designat pel director o directora.

ARTICLE 27
1. Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a

temps complet que, sota la direcció del director o directora del centre al qual l’ense-
nyament estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordi-
nar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments
afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments,
i de formular les propostes corresponents.

2. Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del
director o directora del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química constituirà un Consell d’Ense-

nyament per a cadascun dels ensenyaments que tingui adscrits.
2. Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exer-

cici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps
complet que participi en la docència, per un representant dels estudiants de cada curs
de l’ensenyament i per dos representants del personal d’administració i serveis.

ARTICLE 29
1. La Junta constituirà un consell assessor, format per persones físiques o jurídiques

externes a la Universitat. 
2. El Consell Assessor ha de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química disposa d’una consignació formada per
les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mit-
jançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i
Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 31
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química ha de retre comptes sobre la seva acti-
vitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a
cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar
al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé a proposta d’una desena part dels
membres de la Junta, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta. 
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Disposició transitòria
La Junta de l’Escola ha d’adequar la seva composició al que preveuen aquest Regla-
ment i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili en un termini no superior a sis mesos a
partir de la data d’aprovació del present Reglament.

En el moment d’aprovar-se aquest Reglament, la composició de la Junta és de 36
membres del col·lectiu de professors funcionaris de cossos docents, 8 representants del
col·lectiu docent i investigador no funcionari, 18 alumnes i 8 representants del personal
d’administració i serveis. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de 19 de desembre de 1995.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. L’Escola Universitària d’Infermeria forma part de la Universitat Rovira i Virgili en

virtut de la llei Catalana 36/1991, de 30 de setembre, i les normes que la desenvolupin.
2. L’Escola Universitària d’Infermeria és el centre encarregat d’organitzar els ense-

nyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obte-
nir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els
altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en els
camps de la infermeria, de les ciències de la salut i de les especialitats en infermeria,
tenint en compte les necessitats socioeconòmiques i sanitàries del país.

ARTICLE 2
Són funcions L’Escola Universitària d’Infermeria:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assig-

nin per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Contribuir a millorar l’assistència sanitària organitzant i impartint cursos i espe-

cialitats de postgrau, i participant-hi.
n) Promocionar la investigació en infermeria.
o) Iniciar els tràmits per crear nous ensenyaments i titulacions, d’acord amb les

necessitats educatives de l’entorn i el progrés dels coneixements.
p) Promoure i enfortir les relacions amb els centres assistencials col·laboradors en

pràctiques, segons els convenis que s’estableixin.
q) Promoure i enfortir les relacions de col·laboració amb la resta d’escoles d’Infer-

meria de Catalunya, de l’Estat i de la Unió Europea, tot assegurant una efectiva vincula-
ció del professorat segons els temes que determini la legislació vigent.

r) Fomentar les relacions de l’escola amb la comunitat universitària.
s) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.
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TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de l’Escola Universitària d’Infermeria són la Junta de l’Escola, el
director o directora, el subdirector o subdirectora, el secretari o secretària i el responsa-
ble d’ensenyament.

Capítol 2. Junta d’Escola Universitària

ARTICLE 4
La Junta d’Escola Universitària és l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola Universitària
d’Infermeria.

ARTICLE 5
1. La Junta d’Escola Universitària de l’Escola Universitària d’Infermeria està consti-

tuïda per un màxim de 32 membres. 
2. La Junta d’Escola Universitària està composta per: 
a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, el responsable

d’ensenyament i el secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a l’Escola Uni-
versitària d’Infermeria

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el
nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a
mínim un 51% del total de membres de la Junta. 

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests. El 75% dels escons de l’alumnat és per als alumnes de la diplomatura
d’Infermeria i el 25% restant és per als alumnes del títol propi.

e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-
lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 

3. Els membres elegibles de la Junta d’Escola Universitària de l’Escola Universitària
d’Infermeria són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos,
sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de la Junta d’Escola Universitària de l’Escola Universitària d’Inferme-
ria:

a) Elegir el director o directora, de l’Escola Universitària d’Infermeria i acordar-ne la
revocació.

b) Aprovar les línies generals d’actuació de l’Escola Universitària d’Infermeria.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de l’Escola Universitària d’Infermeria i propo-

sar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-

vació i, si escau, la modificació. 
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-

fessorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-

xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-

nyaments que l’Escola Universitària d’Infermeria té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel director o directora.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a l’Escola Universitària d’Infermeria
mitjançant la coordinació prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els seus plans d’activi-
tat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de
professorat i a la destinació de les vacants.
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o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a l’Escola Universitària d’Infermeria.
r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta d’Escola Universitària la convoca el director o directora, a iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha
de convocar en el termini de dos dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a
la Secretaria de l’Escola Universitària d’Infermeria.

ARTICLE 8
La Junta d’Escola Universitària es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària, segons
el règim establert a l’article 7. Les sessions ordinàries s’han de fer, com a mínim, tres
cops l’any.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, aquesta es diposi-
tarà a la Secretaria de l’Escola Universitària d’Infermeria perquè es pugui consultar.

2. El membres de la Junta han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit
hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
La Junta d’Escola Universitària queda vàlidament constituïda en primera convocatòria,
pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present
la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora, o el sub-
director o subdirectora, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En
segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàli-
dament constituïda si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència
director o directora, o el subdirector o subdirectora, i el secretari o secretària, o la per-
sona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de l’Escola Universitària d’Infermeria actua com a secre-

tari o secretària de la Junta.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta d’Escola

Universitària. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secre-
tari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adoptat amb
el vist-i-plau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13
1. La Junta d’Escola Universitària debat i adopta acords i resolucions sobre els punts

que constin a l’ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 22 (moció de censura) i 32 (reforma
del reglament), s’adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol assistent a la Junta. 
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es

pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de l’Escola Universitària d’Infermeria són efectius des
del moment que s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa,
o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’expo-
sar al tauler d’anuncis de la Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat cor-
responents.
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ARTICLE 17
1. La Junta d’Escola Universitària pot constituir les comissions que consideri oportu-

nes. En fer-ho, la Junta ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment
per constituir-les. La Junta d’Escola Universitària té la facultat de dissoldre les comissi-
ons que consideri adients. 

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta han
d’estar formades per membres que hi pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El director o directora, s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i
n’exerceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el director o directora, entre el professorat dels cossos docents universi-
taris que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps com-
plet, adscrit al centre respectiu. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç
dels membres de la junta de centre, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents uni-
versitaris no doctor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al director o directora:

a) Representar l’Escola Universitària d’Infermeria 
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l’Escola Universitària d’Inferme-

ria.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l’Escola Università-

ria d’Infermeria, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta d’Escola Universitària.
d) Convocar i presidir la Junta d’Escola Universitària, executar i fer complir els seus

acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del subdirector o subdi-

rectora; del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l’Escola Universitària d’Infermeria 

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a
l’Escola Universitària d’Infermeria.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a l’Escola Universitària d’Infermeria que ni l’Estatut ni aquest
Reglament no atribueixin a la Junta d’Escola Universitària.

ARTICLE 22 
1. El director o directora pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una

moció de censura. 
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

d’Escola Universitària, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presen-
tació. Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i ges-
tió universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta d’Escola Universitària. En el cas que la moció de censura
no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant
l’any següent.

ARTICLE 23
El vicedirector o vicedirectora, i el secretari o secretària els proposa el director o direc-
tora, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el director o direc-
tora, li encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora, n’assumeix acciden-
talment les funcions el subdirector o subdirectora.

ARTICLE 25
El secretari o secretària de l’Escola Universitària d’Infermeria s’encarrega de redactar i
custodiar les actes de la Junta d’Escola Universitària, d’expedir els certificats dels acords
adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de
l’Escola Universitària d’Infermeria.
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ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. El responsable d’ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps

complet que, sota la direcció del director o directora, del centre al qual l’ensenyament
estigui adscrit, s’encarrega d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recur-
sos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el
seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments i de formular
les propostes corresponents.

2. El responsable d’ensenyament és nomenat pel rector o rectora a proposta del
director o directora, del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. El Consell d’Ensenyament assisteix el responsable d’ensenyament en l’exercici de

les seves funcions. Està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet
que participi en la docència.

2. El Consell d’Ensenyament de l’Escola Universitària d’Infermeria és únic.

ARTICLE 29
1. La Junta d’Escola Universitària constitueix consells assessors, formats per perso-

nes físiques o jurídiques externes a la Universitat.
2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
3. El Consell Assessor de l’Escola Universitària d’Infermeria és únic.

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
L’Escola Universitària d’Infermeria disposa d’una consignació formada per les partides
pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres
fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 31
L’Escola Universitària d’Infermeria ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau
d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període,
mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de
Govern.

TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una desena part dels mem-
bres de la Junta de l’Escola Universitària d’Infermeria pot proposar la reforma d’aquest
Reglament, la qual requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor d’aquest Reglament, queda derogat el Reglament de
l’Escola Universitària d’Infermeria aprovat per Junta de Govern de 17 de maig de 2001.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I OCI
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FUNCIONS

ARTICLE 1
1. L’Escola Universitària de Turisme i Oci forma part de la Universitat Rovira i Virgili

en virtut de l’Ordre UNI/315/2003, de 10 de juliol, i les normes que la desenvolupin.
2. L’Escola Universitària de Turisme i Oci és el centre encarregat d’organitzar els

ensenyaments i processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obte-
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nir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els
altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància en el
camp del turisme.

ARTICLE 2
Són funcions de l’Escola Universitària de Turisme i Oci:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant

els contractes programa que s’estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera

que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a

l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi. 
j) Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni

per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents

als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de l’Escola Universitària de Turisme i Oci són la Junta de l’Escola,
el director o directora, el subdirector o subdirectora, el secretari o secretària i el respon-
sable d’ensenyament.

Capítol 2. Junta de l’Escola Universitària

ARTICLE 4
La Junta de l’Escola Universitària és l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola Università-
ria de Turisme i Oci.

ARTICLE 5
1. La Junta de l’Escola està composta per: 
a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, el responsable

d’ensenyament i el secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent

almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a l’Escola Uni-
versitària de Turisme i Oci.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al
centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos
als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el
nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a
mínim un 51% del total de membres de la Junta. 

d) Una representació d’estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, ele-
gits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre
i entre aquests. 

e) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al centre, equiva-
lent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 

2. Els membres elegibles de l’Escola Universitària de Turisme i Oci són renovats
cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibi-
litat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants. 

ARTICLE 6
Són competències de l’Escola Universitària de Turisme i Oci:

a) Elegir el director o directora i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d’actuació de l’Escola Universitària.
c) Aprovar la memòria anual d’activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de l’Escola Universitària i proposar-ne la

modificació.
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e) Elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’apro-
vació i, si escau, la modificació. 

f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l’activitat del pro-
fessorat que hi imparteix docència.

g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assolei-
xin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ense-
nyaments que l’Escola Universitària té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals

per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adopta-
des pel director o directora.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun
dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordi-
nació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que
impartirà docència en els ensenyaments adscrits a l’Escola Universitària mitjançant la
coordinació prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’activitat
docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de pro-
fessorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a l’Escola Universitària.
 r)Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el

desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 7
La Junta de l’Escola Universitària la convoca el director o directora, per iniciativa pròpia
o a petició d’una tercera part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta
s’ha de convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi formalit-
zat a la Secretaria de l’Escola Universitària.

ARTICLE 8
La Junta de l’Escola Universitària es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. S’ha
de reunir en sessió ordinària almenys dues vegades l’any. 

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació corresponent, o bé, si s’escau, es dipositarà a
la Secretaria de l’Escola Universitària perquè es pugui consultar.

2. Els membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima
de quaranta-vuit hores. Es considerarà vàlida a tots els efectes una convocatòria tra-
mesa només per correu electrònic.

ARTICLE 10
La Junta de l’Escola Universitària queda vàlidament constituïda en primera convocatòria,
pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora, o el vicedirector
o vicedirectora, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convo-
catòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda
si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del director o directora, o el
vicedirector o vicedirectora, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de l’Escola Universitària actua com a secretari o secretà-

ria de la Junta. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de l’Escola

Universitària. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari
o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adoptat, amb el
vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.
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ARTICLE 13
1. La Junta de l’Escola Universitària debat i adopta acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta, excepte
quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats per la Junta de l’Escola Universitària són efectius des del moment
que s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas
que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis de l’Escola i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. La Junta de l’Escola Universitària pot constituir les comissions que consideri

oportunes. La Junta ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per
constituir-les. 

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de
Facultat han d’estar formades per membres que hi pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una tercera part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El director o directora s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i
n’exerceix la representació.

ARTICLE 19 
La Junta elegeix el director o directora entre el professorat dels cossos docents universi-
taris que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps com-
plet, adscrit al centre. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels
membres de la Junta de l’Escola Universitària, 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.

ARTICLE 20
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una
sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21
Correspon al director o directora:

a) Representar l’Escola Universitària de Turisme i Oci.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l’Escola Universitària.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l’Escola Università-

ria, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de l’Escola Universitària.
d) Convocar i presidir la Junta de l’Escola Universitària, executar i fer complir els

seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del subdirector o subdi-

rectora; del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat
permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l’Escola Universitària.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a
l’Escola Universitària.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives a l’Escola Universitària que ni l’Estatut ni aquest Reglament no
atribueixin a la Junta de l’Escola Universitària.

ARTICLE 22 
1. El director o directora pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una

moció de censura. 
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta

de l’Escola Universitària, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la pre-
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sentació. Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i
gestió universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres de la Junta de l’Escola Universitària. En el cas que la moció de cen-
sura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra
durant l’any següent.

ARTICLE 23
El subdirector o subdirectora és proposat pel director o directora i és nomenat pel rector
o rectora. Exerceix les funcions que el director o directora li encomani.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora, n’assumeix acciden-
talment les funcions el subdirector o subdirectora.

ARTICLE 25
El secretari o secretària és proposat pel el director o directora i és nomenat pel el rector
o rectora.

El secretari o secretària de l’Escola Universitària s’encarrega de redactar i custodiar
les actes de la Junta de l’Escola Universitària, d’expedir els certificats dels acords adop-
tats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de l’Escola
Universitària.

ARTICLE 26
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 27
1. El responsable d’ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps

complet que, sota la direcció del director o directora del centre al qual l’ensenyament
estigui adscrit, s’encarrega d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recur-
sos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el
seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de formular
les propostes corresponents.

2. El responsable d’ensenyament és nomenat pel rector o rectora a proposta del
director o directora del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS CONSULTIUS

ARTICLE 28
1. El consell d’ensenyament assisteix el responsable d’ensenyament en l’exercici de

les seves funcions. Està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet
que participi en la docència.

2. El Consell d’Ensenyament de l’Escola Universitària de Turisme i Oci és:
◆ El Consell d’Ensenyament de Turisme

ARTICLE 29
1. La Junta de l’Escola Universitària constitueix consells assessors, formats per per-

sones físiques o jurídiques externes a la Universitat. 
2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans

d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
3. El consell assessor de l’Escola Universitària de Turisme i Oci és:
◆ El Consell Assessor de l’ensenyament de Turisme

TÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30
L’Escola Universitària de Turisme i Oci disposa d’una consignació formada per les parti-
des pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant
altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 31
L’Escola Universitària de Turisme i Oci ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern.
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TÍTOL CINQUÈ. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 32
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una tercera part dels
membres de la Junta de l’Escola Universitària de Turisme i Oci, pot proposar la reforma
d’aquest Reglament, la qual requerirà l’acord de la majoria simple dels membres pre-
sents de la Junta. 

Disposició transitòria
La Junta de l’Escola Universitària de Turisme i Oci es constituirà d’acord amb el que
preveuen aquest Reglament i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans d’un ter-
mini de quinze mesos.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

6  S’aproven els reglaments dels departaments següents, així com el canvi de nom
del Departament d’Història i Geografia, que passa a denominar-se Departament
d’Història, Història de l’Art i Geografia

Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Dret Privat, Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Gestió d’Empreses
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Filologia Anglogermànica
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història, Història de l’Art i Geografia
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predept. de Com. Aud., Publ. i Periodisme

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA
I TREBALL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social es constitueix d’acord amb el
que estableixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i

Virgili és l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement següents:
Antropologia Social, Filosofia, Lògica i Filosofia de la Ciència, i Treball Social i Ser-

veis Socials
c) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per exercir les seves funcions.
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b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social és l’òrgan

col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de cinquanta membres.
3. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tot el professorat no doctor que hi estigui adscrit. 
d) Tots els investigadors en formació que hi estiguin adscrits. 
e) Una representació de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer

cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el Departament
imparteixi docència, corresponent al 13% del total dels membres del Consell, elegits
per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons
corresponents.

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte el representant dels estudiants, que ho és cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
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b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i
elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.

c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla
anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.

d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-
tats.

e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del
Departament i la memòria econòmica.

f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-
var els programes bàsics de les assignatures corresponents.

g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la
sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una sisena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. S’ha de
reunir en sessió ordinària almenys dues vegades l’any. 

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es
dipositarà a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït amb els presents,
sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el
substitueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
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3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 25 i 28, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició de la meitat dels membres de la comissió.

Capítol 2. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres del Con-
sell de Departament, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doc-
tor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
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f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del
pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.

g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-
fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili
i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social disposa d’un pressupost format
per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts
mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social ha de retre comptes sobre la
seva activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratè-
gica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que
ha d’elevar al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d’una quarta part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social del 7 de març de 2002.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Bioquímica i Biotecnologia es constitueix d’acord amb el que esta-
bleixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.
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ARTICLE 2
1. El Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili és

l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Bioquímica i Biotecnologia està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement següents: Bioquímica i Biologia Molecular, Botànica, Didàc-
tica de les Ciències Experimentals, Fisiologia Vegetal, Nutrició i Bromatologia i Genè-
tica.

c) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions de Departament de Bioquímica i Biotecnologia:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per exercir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament de Bioquímica i Biotecnologia és l’òrgan col·legiat de

govern del departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) El professorat no doctor amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit
d) Una part del professorat no doctor a temps parcial que hi estigui adscrit, en una

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

f) Una part dels estudiants dels ensenyaments, inclosos els ensenyaments 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
és del 15% del total de membres del Consell. D’aquesta part, un terç de doctorat, un
terç de segon cicle, i un terç de primer cicle. 

g) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte el representant dels estudiants, que ho és cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Bioquímica i Biotecnologia:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la peti-
ció s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. En sessió
ordinària s’ha de reunir com a mínim dues vegades l’any.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, s’ha de dipositar a
la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
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o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la cin-
quena part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o
secretària, o la persona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta. 

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen a l’article 28 i 31, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

ARTICLE 18
Comissió Permanent, delegada del Consell de Departament.

1. Les funcions de la Comissió Permanent són gestionar els assumptes de caràcter
urgent, dels quals haurà de donar compte amb posterioritat al Consell i totes les altres
que li encomani el Consell.

2. La Comissió Permanent està formada pel director o directora, el secretari o secre-
tària, un representant en possessió del títol de doctor o doctora de cadascuna de les
àrees de coneixement del Departament, un representant del professorat no doctor que
hi estigui adscrit, un representant dels investigadors en formació que hi estigui adscrit,
un representant dels estudiants i un representant del personal d’administració i serveis
amb dedicació a temps complet.

ARTICLE 19
Comissió de Recerca, delegada del Consell de Departament.

1. La funció de la Comissió de Recerca és contribuir a organitzar l’activitat de
recerca del Departament.

2. La Comissió de Recerca està formada pel director o directora, el secretari o secretà-
ria, els investigadors responsables de grups de recerca reconeguts en el mapa de la URV,
una part dels membres de cada grup en una proporció d’un per cada cinc o fracció.
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ARTICLE 20
Comissió de Qualitat, delegada del Consell de Departament.

1. La funció de la Comissió de Qualitat és contribuir a executar el Pla Estratègic del
Departament.

2. La Comissió de Qualitat està formada pel director o directora, el secretari o secre-
tària i els professors que tinguin encomanats encàrrecs del rector o rectora derivats del
Pla Estratègic vigent del Departament.

Capítol 2. Òrgans unipersonals

ARTICLE 21
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 22
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 23
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 25
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cien-

tífic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i
Virgili.

h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili
i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.

ARTICLE 26
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 27
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 28
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 
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TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 29
El Departament disposa d’un pressupost format per les partides pressupostàries que li
assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d’acord amb la
legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat
que el desenvolupin. 

ARTICLE 30
El Departament ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment dels
objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una
memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 31
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una desena part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament Bioquímica i Biotecnologia, aprovat per Junta de Govern el 17 de setem-
bre de 2001.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques es constitueix d’acord amb el que esta-
bleixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat Rovira i Virgili

és l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament està constituït per:
a) Tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats dels quals es

corresponen amb les àrees de coneixement següents:
Anatomia i Embriologia Humana
Anatomia Patològica
Bioquímica i biologia molecular
Biologia Cel·lular
Farmacologia
Fisiologia Humana 
Histologia
Medicina Legal i Forense
Medicina Preventiva i Salut Pública
Microbiologia
Radiologia i Medicina Física
Toxicologia
Sense perjudici d’altres que en un futur s’hi puguin adscriure per nova creació o per

modificació de les actuals.
b) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per exercir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.
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c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat mitjançant els
contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència de les diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar-ne la docència d’aquells en els
quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la URV.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’ Estatut de la URV.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar entre ells mateixos, amb la resta d’estructures de la Universitat, i amb
altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes
docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, aquest Estatut i les normes que el desenvo-
lupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Una sisena part del professorat no doctor que hi estigui adscrit, elegit per aquest

col·lectiu i entre aquest. El Consell en determina els escons corresponents.
d) Una sisena part dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, elegits per

aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell en determina els escons corresponents.
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-

ments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el
Departament imparteixi docència, corresponent al 10% del total de membres del Con-
sell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell en determina els escons cor-
responents i la distribució entre els diversos ensenyaments. 

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representant dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
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e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del
Departament i la memòria econòmica.

f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-
var els programes bàsics de les assignatures corresponents.

g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la
sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la peti-
ció s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament. A l’ordre del dia de la convocatò-
ria s’han d’incloure els punts proposats pels peticionaris.

ARTICLE 8
El Consell de Departament s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop per
trimestre i en sessió extraordinària sempre que sigui necessari. 

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, sempre que sigui pos-
sible, o bé, si s’escau, aquesta es dipositarà a la Secretaria del Departament.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de
tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present
la quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o
secretària, o les persones que els substitueixin. 

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. Tanmateix, el secretari o
secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adoptat, amb el
vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
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2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre
del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14 
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 25 i 28, s’adopten per majoria simple
dels membres presents al Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 les convoca el president o presidenta de la comissió, bé a inicia-
tiva pròpia, bé a petició de qualsevol dels membres.

Capítol 2. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18 
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre els
professors doctors dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que
hi pertanyin. 

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament, d’acord amb l’Estatut de la URV:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies del àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional dels membres del col·lectiu docent i investigador en

el marc del pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Depar-
tament.

g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-
fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del
Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al
Departament. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.
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ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26 
El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques disposa d’un pressupost format per les
partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjan-
çant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Vir-
gili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques ha de retre comptes sobre la seva acti-
vitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a
cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar
al Consell de Govern. 

El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques ha de retre comptes sobre la seva
activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per
cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar
al consell de Govern.

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28 
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una desena part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques aprovat per Junta de Govern el 23 de
novembre de 1994.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

PROPOSTA DE NOU REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE DRET 
PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Dret Privat, Processal i Financer es constitueix d’acord amb el que
estableixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Vir-

gili és l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador
que en forma part.

2. El Departament de Dret Privat, Processal i Financer inclou tots els membres del
col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees
de coneixement següents:
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Dret Civil
Dret Financer i Tributari
Dret Internacional Privat
Dret Mercantil
Dret Processal
Dret Romà

ARTICLE 3
1. El coordinador o coordinadora d’àrea és el representant de cada àrea de coneixe-

ment davant el Departament, i l’interlocutor amb el director o directora del Departa-
ment.

2. Són funcions del coordinador o coordinadora d’àrea:
a) Proposar al director o directora del Departament les necessitats de col·lectiu

docent i investigador de la seva àrea de coneixement.
b) Proposar la distribució de la càrrega docent entre els membres de l’àrea.
c) Impulsar i coordinar, per delegació del director o directora, la tasca docent i

investigadora de l’àrea.
d) Distribuir el pressupost assignat a l’àrea.
3. El coordinador o coordinadora de cada àrea de coneixement és nomenat pel

director o directora del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a
temps complet que hi pertanyi. 

ARTICLE 4
Són funcions del Departament de Dret Privat, Processal i Financer:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 5
Els òrgans de govern del Departament de Dret Privat, Processal i Financer són el Con-
sell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.
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Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 6
1. El Consell de Departament de Dret Privat, Processal i Financer és l’òrgan

col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Una cinquena part del professorat no doctor que hi estigui adscrit, elegit per

aquest col·lectiu i entre aquest. 
d) Una cinquena part dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, elegits

per aquest col·lectiu i entre aquest. 
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-

ments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el
Departament imparteixi docència, corresponent al 25% de la resta de membres del
Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants que ho són cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 7
Són competències del Consell de Departament de Dret Privat, Processal i Financer:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar, d’acord amb l’article 177 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili,
els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. La sessió
ordinària la convoca el director o directora i s’ha de fer una vegada l’any.

ARTICLE 9
Les sessions extraordinàries les convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o
bé quan ho demanin la tercera part dels membres del Consell en un escrit signat on
s’indiquin els punts concrets que s’han de tractar. En aquest darrer cas, el director o
directora ha de convocar el Consell en el termini màxim de deu dies hàbils després que
la petició s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.
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ARTICLE 10 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, el dia, l’hora de reunió i

l’ordre del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau,
s’ha de dipositar a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. Les sessions s’han de convocar amb una anticipació mínima de setanta-dues
hores, mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres del Consell. La convocatò-
ria també s’ha de penjar al tauler d’anuncis del Departament.

ARTICLE 11
1. El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria,

pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present
la majoria absoluta dels membres, el director o directora i el secretari o secretària, o les
persones que en facin les funcions.

2. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc cinc minuts després de la primera,
queda vàlidament constituït, sense requisits especials de quòrum, sempre que hi siguin
presents el director o directora i el secretari o secretària, o les persones que en facin les
funcions.

3. El Consell de Departament és presidit pel director o directora del Departament, o
professor en qui delegui. El secretari o secretària pot ser substituït, en cas d’absència,
pel professor que designi el director o directora.

ARTICLE 12
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot només és delegable,
amb un escrit adreçat formalment al director o directora del Departament, sobre punts
concrets de l’ordre del dia i s’ha indicar expressament el sentit del vot.

ARTICLE 13
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 14 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 15
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 26 i 29, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 16
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una quarta part dels assistents del Con-
sell de Departament. 

2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es
pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 17
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

ARTICLE 18
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 pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una tercera part dels membres de la comissió.
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Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 19
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 20
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 21 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 22 
En cas d’absència temporal, impediment o vacant del director o directora del Departa-
ment, n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a
temps complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 23
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 24
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 25
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 26
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 27
El Departament de Dret Privat, Processal i Financer disposa d’un pressupost format per
les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mit-
jançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i
Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 
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ARTICLE 28
El Departament de Dret Privat, Processal i Financer ha de retre comptes sobre la seva
activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per
a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’ele-
var al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 29
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d’una tercera part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposicions transitòries
PRIMERA

El Departament de Dret va extingir-se el 31 de desembre de 2002 i a partir de l’1 de
gener de 2003 es constituïren els nous departaments de Dret Privat, Processal i Finan-
cer, i de Dret Públic. La documentació de l’anterior Departament de Dret resta sota la
custòdia del Departament de Dret Públic.

SEGONA

El director o directora del Departament continuarà exercint el seu càrrec pel temps de
mandat que li resti segons la regulació anterior. 

TERCERA

El Consell de Departament mantindrà la composició actual pel temps de mandat que
resti segons la regulació anterior.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament Dret Privat, Processal i Financer, aprovat pel Consell de Govern de 27 de
març de 2003. 

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ, FUNCIONS I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1 
El Departament de Dret Públic es constitueix d’acord amb el que estableixen l’Estatut
de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la legislació vigent.

ARTICLE 2 
El Departament de Dret Públic de la URV és la unitat bàsica encarregada d’organitzar,
coordinar i desenvolupar la recerca i impartir la docència en els ensenyaments propis
de la Facultat de Ciències Jurídiques i en qualsevol altre centre on tinguin atribuïda
docència les àrees de coneixement del Departament.

ARTICLE 3
El Departament de Dret Públic està format per:

a) El col·lectiu docent i investigador adscrit directament al Departament i a les àrees
de coneixement següents:

Ciència Política i de l’Administració
Dret Administratiu
Dret Constitucional
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Dret Eclesiàstic de l’Estat
Dret Penal
Filosofia del Dret
Història del Dret i de les Institucions
b) Els alumnes matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
c) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.
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ARTICLE 4
Les funcions i competències del Departament de Dret Públic són les que estableixen
l’Estatut de la URV i la legislació vigent, i qualsevol altra que els seus òrgans determi-
nin, sempre que no envaeixi l’àmbit competencial d’un altre òrgan o administració.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I FUNCIONAMENT

Capítol I. Disposicions generals

ARTICLE 5
1. Els òrgans de govern del Departament de Dret Públic són el Consell de Departa-

ment, el director o directora i el secretari o secretària.
2. Així mateix, el Ple i el coordinador o coordinadora de cada àrea de coneixement

tenen la consideració d’òrgans del Departament de Dret Públic.

Capítol II. Consell de Departament

ARTICLE 6
El Consell de Departament, d’acord amb l’Estatut de la URV, està format per:

a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tot el col·lectiu docent i investigador amb dedicació a temps complet i tot el

col·lectiu acadèmic en formació.
c) Tres representants del col·lectiu docent i investigador amb dedicació a temps par-

cial i també tots els doctors.
d) Tot el personal d’administració i serveis amb dedicació a temps complet adscrit al

Departament.
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els de tercer

cicle, en els quals el Departament imparteix docència, corresponent al 25% del total
dels membres del Consell. El Departament procurarà que quedin representats els estu-
diants dels centres on imparteix docència.

ARTICLE 7
El col·lectiu docent i investigador elegible i els representants dels estudiants són esco-
llits i renovats d’acord amb l’Estatut i la normativa electoral de la URV.

ARTICLE 8
1. Les reunions del Consell de Departament són ordinàries o extraordinàries. 
a) Les reunions ordinàries es duran a terme dues vegades a l’any.
b) Les reunions extraordinàries es convoquen per iniciativa del director o directora

o quan ho demani la quarta part dels membres del Consell en un escrit signat en què
s’indicaran els punts concrets de l’ordre del dia. En aquest darrer cas, el director o
directora ha de convocar el Consell en el termini màxim de deu dies hàbils després que
la petició hagi estat formalitzada a la Secretaria del Departament.

2. Les reunions del Consell del Departament les convoca el secretari o secretària
per indicació del director o directora. L’escrit ha d’indicar el dia, l’hora, el lloc i l’ordre
del dia de la sessió. Només podran incloure’s nous punts a l’ordre del dia si hi són pre-
sents tots els membres i la majoria simple en declara la urgència. Les reunions es con-
voquen amb una anticipació mínima de setanta-dues hores.

ARTICLE 9
1. El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria

si hi és present la majoria absoluta dels membres, el director o directora i el secretari o
secretària o les persones que els substitueixin, i en segona convocatòria, trenta minuts
després, sense requisits especials de quòrum. 

2. El Consell de Departament és presidit pel director o directora del Departament o
professor en qui delegui. El secretari o secretària del Departament és substituït, en cas
d’absència, per la persona que designi el director o directora.

ARTICLE 10
L’assistència al Consell és de caràcter personal. El vot només és delegable mitjançant un
escrit adreçat formalment al director o directora del Departament, sobre punts concrets
de l’ordre del dia en què s’indiqui expressament el sentit del vot.

ARTICLE 11
1. Els acords s’adopten ordinàriament per majoria simple dels membres presents al

Consell. 
2. Només s’establirà un altre tipus de majoria quan ho estableixi aquest Reglament

o la resta de la legislació vigent. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del director
o directora. 

3. La votació serà secreta sempre que afecti qüestions personals o si ho demana una
quarta part dels assistents al Consell.
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ARTICLE 12
1. La Comissió Executiva és la comissió delegada del Consell de Departament que

du a terme les tasques de gestió ordinària i exerceix les competències i funcions que
aquest li delegui expressament. 

2. La presideix el director o directora assistit pel secretari o secretària i la formen el
coordinador o coordinadora de cada àrea de coneixement, un representant dels estudi-
ants i un del personal d’administració i serveis.

3. Les reunions de la Comissió Executiva les convoca el secretari o secretària per
indicació del director o directora.

ARTICLE 13
El Consell de Departament pot constituir altres comissions delegades que presideix el
director o directora del Departament o professor en qui delegui.

Capítol III. Director o directora

ARTICLE 14
1. El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament, per

majoria simple de vots, entre el professorat doctor de cossos docents universitaris amb
dedicació a temps complet que hi pertanyi. 

2. En cas que cap candidat assoleixi la majoria exigida en l’apartat anterior o bé que
cap membre del Departament vulgui ocupar el càrrec, el rector o rectora nomenarà un
director o directora en funcions.

ARTICLE 15
1. El nomenament del director o directora de Departament correspon al rector o

rectora. 
2. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecu-

tiva una sola vegada. 
3. El cessament i la resta de situacions que afectin el càrrec es regeixen pel que dis-

posen l’Estatut de la URV i la legislació vigent.

ARTICLE 16
El director o directora representa el Departament de Dret Públic i exerceix les funci-

ons i competències que estableixen l’Estatut de la URV i la legislació vigent.

Capítol IV. Secretari o secretària

ARTICLE 17
El secretari o secretària del Departament és nomenat pel rector o rectora, a proposta del
director o directora d’entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet
adscrit al Departament. 

ARTICLE 18
El secretari o secretària del Departament exerceix les funcions i competències que esta-
bleixen l’Estatut de la URV i la legislació vigent.

Capítol V. Àrees de coneixement

ARTICLE 19 
Els òrgans de les àrees de coneixement que componen el Departament de Dret Públic
són el coordinador o coordinadora i el Ple.

ARTICLE 20
1. El Ple està compost per tot el professorat funcionari, contractat, becari o honorífic

de l’àrea de coneixement.
2. El Ple de l’àrea de coneixement s’ha de reunir en sessió ordinària almenys una

vegada a l’any. El coordinador o coordinadora ha de fer arribar l’acta de la reunió a la
Secretaria del Departament. 

3. En qualsevol moment la meitat dels membres de l’àrea, d’acord amb el criteri de
l’article següent, poden demanar una reunió del Ple de l’àrea. Si el coordinador o coor-
dinadora no atén la petició, la convocatòria la farà el secretari o secretària per indicació
del director o directora.

ARTICLE 21
El Ple de l’àrea de coneixement exerceix les funcions que el Reglament, l’Estatut de la
URV i la legislació vigent estableixin i aquelles que els òrgans de govern del Departa-
ment li deleguin.

ARTICLE 22
1. Cadascuna de les àrees de coneixement ha d’elegir un coordinador o coordina-

dora entre el professorat a temps complet. Si la dedicació docent dels membres de
l’àrea no ho permet, podrà ser-ho a temps parcial.
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2. El coordinador o coordinadora és escollit, en sessió extraordinària, per majoria
simple dels membres en ple de l’àrea de coneixement. Els professors honorífics seran
escoltats en l’elecció però no podran participar-hi, ni ser escollits.

ARTICLE 23
1. El nomenament del coordinador o coordinadora correspon al director o directora

del Departament. 
2. La durada del mandat és de quatre anys. 
3. El cessament i la resta de situacions que afectin el càrrec es regeixen pel que dis-

posen l’Estatut de la URV i la legislació vigent.

ARTICLE 24
El coordinador o coordinadora de l’àrea de coneixement exerceix les funcions que el
Reglament, l’Estatut de la URV i la legislació vigent estableixin i aquelles que els òrgans
de govern del Departament li deleguin.

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 25
El Departament de Dret Públic disposa d’un pressupost format per les partides pressu-
postàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts
provinents, entre altres, d’ajuts i beques, de la transferència de coneixements i de la for-
mació continuada, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 226
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d’una tercera part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, que requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposició addicional
1. El Departament de Dret Públic i el Departament de Dret Privat, Processal i Finan-

cer de la URV són creats l’1 de gener de 2003. 
2. L’arxiu del Departament de Dret extingit el 31 de desembre de 2002 resta sota la

custòdia del Departament de Dret Públic. 

Disposició derogatòria
Queda derogada qualsevol altra norma de rang igual o inferior que s’oposi al present
Reglament.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la URV i en aquest Reglament, s’aplicarà la norma-
tiva d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i, si no n’hi ha, la normativa administrativa general de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament d’Economia es constitueix d’acord amb el que estableixen l’Estatut de
la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili és l’estructura bàsica

per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament d’Economia inclou tots els membres del col·lectiu docent i inves-

tigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement
següents:

Fonaments de l’Anàlisi Econòmica,
Economia Aplicada i 
Història i Institucions Econòmiques.

ARTICLE 3
Són funcions del Departament d’Economia:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat assigni
per exercir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
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qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament d’Economia és l’òrgan col·legiat de govern del Depar-

tament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tots els membres del Departament amb dedicació a temps complet que no esti-

guin en possessió del títol de doctor o doctora.
d) Una cinquena part del professorat a temps parcial, elegit per aquest col·lectiu i

entre aquest.
e) Una tercera part dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, elegits

per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons
corresponents. 

f) Una representació de l’alumnat de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-
ments de tercer cicle conduents a l’obtenció del títol de doctor o doctora, en els quals
el Departament imparteixi docència. Aquesta representació equival al 10% dels mem-
bres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

g) Tots els membres del personal d’administració i serveis a temps complet del
Departament.

3. Entre els representants del professorat amb dedicació a temps parcial i dels inves-
tigadors en formació es garantirà la representació de les diverses àrees de coneixement
adscrites al Departament. 

4. Pel que fa als estudiants, els representants s’han de distribuir a parts iguals entre
el primer, el segon i el tercer cicle. Si aquesta distribució dóna lloc a fracció, s’incre-
mentarà la representació del tercer i segon cicle, per aquest ordre. Entre els represen-
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tants de primer i segon cicle es procurarà la representació dels ensenyaments amb més
alumnat matriculat. 

5. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament d’Economia:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de set dies naturals després que la
petició s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament d’Economia.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. S’ha de
reunir en sessió ordinària almenys una vegada per quadrimestre.

ARTICLE 9 
1. La convocatòria del Consell es tramet per correu electrònic.
2. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, s’ha de dipositar a
la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

3. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present una
tercera part dels membres, sota la presidència del director o directora, o la persona en
qui delegui, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. 
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ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 25 i 28, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una cinquena part dels assistents del
Consell de Departament. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, a iniciativa pròpia. 
4. En qualitat de comissió delegada del Consell i amb caràcter estable, es consti-

tuirà una Comissió Permanent formada per:
a) El director o directora.
b) El secretari o secretària.
c) Un representant de cadascuna de les unitats docents següents, en una proporció

d’un per cada cinc professors de cossos docents universitaris o fracció:
a) Estructura Econòmica, Política Econòmica i Hisenda Pública
b) Estadística i Econometria
c) Teoria Econòmica
d) Història i Institucions Econòmiques
d) Dos representants del professorat adscrit als centres aliens a la Facultat de Cièn-

cies Econòmiques i Empresarials, que siguin membres del Consell de Departament.
e) Un representant del Rectorat, sempre que sigui membre del Consell de Departa-

ment, si s’escau.
f) Un representant del Deganat, sempre que sigui membre del Consell de Departa-

ment, si s’escau. 
g) 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.
h) Un representant del PAS.
El director o directora del Departament proposa els membres que han de formar la

Comissió Permanent, que el Consell de Departament ha d’aprovar.
5. Són funcions de la Comissió Permanent:
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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 pròpies.

c) Elaborar informes i estudis per discutir-los al Consell.
d) Resoldre les qüestions relatives a 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. La Comissió Permanent la convoca el director o directora del Departament. Els

acords s’adopten si hi assisteixen la meitat més un dels membres, entre els quals
s’inclouen el director o directora, o persona 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.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 20 
La durada del mandat del director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
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Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament d’Economia disposa d’un pressupost format per les partides pressupos-
tàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts,
d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes
de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament d’Economia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’asso-
liment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjan-
çant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de
Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una tercera part dels
membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la
qual requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament d’Economia aprovat per Junta de Govern de 24 de febrer de 2000.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ D’EMPRESES
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Gestió d’Empreses es constitueix d’acord amb el que estableixen
l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Gestió d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili és l’estruc-

tura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Gestió d’Empreses està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement següents:
Comercialització i Investigació de Mercats
Economia Financera i Comptabilitat
Organització d’Empreses
Sociologia
c)El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
1. El col·lectiu docent i investigador del Departament de Gestió d’Empreses

s’agrupa, a efectes d’organització interna, en unitats docents.
2. Cada unitat docent agrupa aquells professors que tenen assignada docència en

matèries afins.
3. Es constitueixen les unitats docents següents:
Comptabilitat
Matemàtiques Empresarials i Financeres
Finances
Organització d’Empreses
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Comercialització i Investigació de Mercats
Sociologia

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Són funcions de Departament de Gestió d’Empreses:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

ARTICLE 5
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, la Comissió Per-
manent, el director o directora, el secretari o secretària i els coordinadors de les unitats
docents.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 6
1. El Consell de Departament de Gestió d’Empreses és l’òrgan col·legiat de govern

del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tot els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tot el professorat que pertanyi als cossos docents universitaris.
d) Una representació dels investigadors en formació no doctors adscrits al Departa-

ment, en una proporció d’un per cada dos o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre
aquest.

e) Una representació del professorat amb dedicació a temps parcial no doctor ads-
crit al Departament, en una proporció d’un per cada sis o fracció, elegits per aquest
col·lectiu i entre aquest. 

f) Una representació de l’alumnat de tots els ensenyaments, incloent-hi el dels ense-
nyaments de tercer cicle conduents a l’obtenció el títol de doctor o doctora, en els
quals el Departament imparteixi docència, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
Aquesta representació equival al 20% dels membres del Consell. Un 10% correspon a
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la representació de l’alumnat de tercer cicle i l’altre 10% s’assigna als alumnes de pri-
mer i de primer i segon cicle. En el cas que aquesta distribució doni lloc a fracció,
s’assignarà l’excés als alumnes de tercer cicle.

g) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet adscrits al Departament.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 7
Són competències del Consell de Departament de Gestió d’Empreses:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 8
1. El Consell de Departament el convoca el director o directora a iniciativa pròpia o

a petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Con-
sell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la
petició s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament de Gestió d’Empreses.

2. És preceptiva la convocatòria del Consell dues vegades durant el curs acadèmic.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, s’ha
de dipositar a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. La convocatòria del Consell de Departament s’ha d’enviar amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de
tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït amb indepen-
dència del nombre d’assistents, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o les persones que els substitueixin.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.
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ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2.El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen a l’article 32, s’adopten per majoria simple dels
membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una quarta part dels assistents al Con-
sell. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’un 50% dels membres.

Capítol 3. Comissió Permanent

ARTICLE 18
1. En qualitat de comissió delegada del Consell i amb caràcter estable, es constitu-

eix la Comissió Permanent.
2. La Comissió Permanent és l’òrgan consultiu i d’assessorament del director o

directora en la direcció, coordinació i execució de la política i gestió del Departament.
3. La Comissió Permanent està composta pel director o directora, que la presideix;

el secretari o secretària, els coordinadors de cada unitat docent, un estudiant i un mem-
bre del personal d’administració i serveis. Si s’escau, el Consell de Departament pot
nomenar fins a dos membres més, a proposta del director o directora.

4. Els membres de la Comissió Permanent són nomenats pel Consell de Departa-
ment a proposta del director o directora.

ARTICLE 19
Son competències de la Comissió Permanent:

a) Assessorar el director o directora en tots aquells afers que són de la seva compe-
tència, i en particular en els de direcció, govern i gestió del Departament.

b) Proposar els plans generals d’actuació amb relació a la política del Departament.
c) Establir les directrius per elaborar la proposta de pressupost anual del Departa-

ment.
d) Fixar les directrius generals que han d’orientar les activitats encomanades al

director o directora i al secretari o secretària.
e) Coordinar l’execució dels acords del Consell de Departament i vetllar perquè es

dugui a terme.
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f) Assumir les competències del Consell de Departament f), g), h), j), k), l) i o) que
revesteixen caràcter d’urgència. Les resolucions que prengui la Comissió Permanent
respecte a aquestes qüestions han de ser ratificades en el proper Consell de Departa-
ment.

g) Preparar informes i estudis perquè el Consell els discuteixi.
h) Qualsevol altra funció que li encarreguin el director o directora i el Consell de

Departament, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de govern
de la Universitat.

ARTICLE 20
La Comissió Permanent la convoca el director o directora a iniciativa pròpia o a petició
de la meitat dels membres de la Comissió. En aquest darrer cas, la Comissió Permanent
ha de ser convocada en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi for-
malitzat a la Secretaria del Departament de Gestió d’Empreses. 

ARTICLE 21
1. L’escrit de convocatòria ha d’indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre del dia.
2. La convocatòria de la Comissió Permanent s’ha d’enviar amb una antelació

mínima de vint-i-quatre hores amb l’ordre del dia de la reunió.

ARTICLE 22
La Comissió Permanent queda sempre vàlidament constituïda en primera convocatòria,
sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o les persones que
els substitueixin.

ARTICLE 23
Els membres de la Comissió Permanent que són coordinadors d’unitats docents poden
delegar l’assistència i el vot a un altre membre de la seva unitat docent. Per a la resta de
membres, l’assistència té caràcter personal i el vot no és delegable. 

ARTICLE 24
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària de la

Comissió Permanent.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Comissió Perma-

nent. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de
la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts princi-
pals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 25
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents a la Comissió Perma-
nent.

ARTICLE 26
Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin per-
sones o quan el vot secret sigui sol·licitat per la meitat dels membres presents.

Capítol 4. Òrgans unipersonals

ARTICLE 27
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 28
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 29
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 30
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 31
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
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b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del
Departament.

c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres
corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.

d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus
acords.

e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne
periòdicament el Consell de Departament.

f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del
pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.

g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-
fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 32
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

ARTICLE 33
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora del Departament, el
secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a
temps complet que hi estigui adscrit.

ARTICLE 34
Les funcions del secretari o secretària són les següents:

a) Redactar i custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i de la
Comissió Permanent.

b) Expedir certificats dels acords presos en el Consell de Departament i en la Comis-
sió Permanent.

c) Convocar, per indicació del director o directora, el Consell del Departament i la
Comissió Permanent.

d) Donar publicitat a les actes i als acords de les sessions del Consell de Departa-
ment i de la Comissió Permanent.

e) Totes les altres funcions que el director o directora o el Consell de Departament li
encarreguin.

ARTICLE 35
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 36
1. Cada unitat docent té un coordinador o coordinadora, que serà membre del

col·lectiu docent i investigador amb dedicació a temps complet.
2. Els coordinadors són proposats pel director del Departament i ratificats pel Con-

sell de Departament.
3. Són competències dels coordinadors de les unitats docents:
a) Representar la unitat docent davant del director o directora i la Comissió Perma-

nent.
b) Informar la unitat docent dels acords presos pel Consell de Departament i per la

Comissió Permanent.
c) Vetllar perquè a les unitats docents s’executin els acords presos al Consell de

Departament i a la Comissió Permanent.
d) Totes les altres funcions que els atribueixi aquest Reglament o que els encomanin

el Director o el Consell de Departament.

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 37
El Departament de Gestió d’Empreses disposa d’un pressupost format per les partides
pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres
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fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 38
El Departament de Gestió d’Empreses ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern. 

 TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 39
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d’una desena part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament.

Disposició transitòria
El Consell de Departament de Gestió d’Empreses ha d’adequar la composició al que
preveuen aquest Reglament i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans de l’1 de
gener de 2004.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament de Gestió d’Empreses, aprovat per Junta de Govern el 24 de febrer de
2000.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA, 
ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (DEEEA) es constitueix
d’acord amb el que estableixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació
vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la Universitat

Rovira i Virgili és l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i
investigador.

2. El Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica inclou tots els
membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen
amb les àrees de coneixement científic, tècnic o artístic següents: Tecnologia Electrò-
nica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Sistemes i Automàtica, i Teoria del Senyal i
Comunicacions.

ARTICLE 3
Són funcions de Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica :

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.
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h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica és

l’òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de 70 membres. 
3. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tots els membres del professorat no doctor a temps complet que hi estiguin ads-

crits, i un de cada quatre o fracció del professorat amb dedicació a temps parcial elegits
per aquest col·lectiu i entre aquest. 

d) Un de cada tres o fracció dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits
elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els
escons corresponents.

e) Una representació de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments 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, corresponent al 10%
del total de membres del Consell. El Consell de Departament en determina els escons
corresponents.

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i
Automàtica:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
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g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la
sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’un mínim de deu membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i
Automàtica.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. S’ha de
reunir en sessió ordinària almenys dues vegades l’any.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau,
aquesta documentació s’ha de dipositar a la Secretaria del Departament perquè es
pugui consultar. 

2. Els membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores. 

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de
tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present
la quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o
secretària, o les persones que els substitueixin. 

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent ordinària. No obstant
això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que
s’hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior
aprovació de l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
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2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre
del dia, excepte en el cas que hi siguin presents les dues terceres parts dels membres
del Consell i es declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departa-
ment, excepte els que s’expressen a l’article 25.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es

pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una quarta part dels membres de la comissió.

4. El Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica té una Comissió
Permanent, delegada del Consell de Departament. 

Està composta per:
a) El director o directora del Departament, o persona en qui delegui, que la presi-

deix.
b) El secretari o secretària del Departament, que actua com a secretari o secretària

de la Comissió.
c) Un professor representant de cada àrea de coneixement.
d) Un representant del personal d’administració i serveis del Departament.
e) Un representant del col·lectiu del personal d’administració i serveis que treballa

com a tècnic de laboratori.
f) Un representant dels alumnes de primer i segon cicle.
Té les funcions següents:
a) Assessorar la direcció del Departament.
b) Preparar propostes de l’ordre del dia dels consells de Departament.
c) Totes aquelles que li encomani el Consell de Departament.
Els representants del professorat, del personal d’administració i serveis i dels estudi-

ants els nomena el Consell de Departament.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres del Con-
sell de Departament, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doc-
tor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.
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ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant un
any comptat a partir de la data de presentació de la moció.

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica disposa d’un pressu-
post format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos
obtinguts mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Univer-
sitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

ARTICLE 27
El Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica ha de retre comptes
sobre la seva activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació
estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual d’activitats, que ha d’ele-
var al Consell de Govern.

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per iniciativa d’una quarta part dels
membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la
qual requerirà l’acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor d’aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament d’ Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de 13 de març de 2001.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
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1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

ESBORRANY DEL MODEL DE REGLAMENT DEL DEPARTAMENT 
D’ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques es constitueix d’acord amb el
que estableixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira

i Virgili és l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investiga-
dor.

2. El Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques està constituït per:
a) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement següents:
Arquitectura i Tecnologia de Computadors, Llenguatges i Sistemes Informàtics,

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, Matemàtica Aplicada, Didàctica de
les Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica.

b) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions del Departament:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 dels Estatuts de la URV.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut de la URV.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar entre els mateixos membres del Departament, amb la resta d’estructu-
res de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la
realització de programes docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la URV i les normes que el
desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.
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Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques és l’òrgan

col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tot el professorat no doctor a temps complet que hi estigui adscrit. 
d) Tot el professorat no doctor a temps parcial que hi estigui adscrit amb un màxim

del 15% dels membres del Consell del Departament.
e) Una sisena part o fracció dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits.

El Consell de Departament en determina els escons corresponents.
f) Una representació de l’alumnat de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-

ments de tercer cicle conduents a l’obtenció del títol de doctor o doctora, en els quals
el Departament imparteix docència, en una proporció d’un per cada deu o fracció del
total de membres del Consell. En cas de solució no única, es triarà la mínima. El Con-
sell de Departament en determina els escons corresponents.

g) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants que ho són cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

4. Els membres electes ho són pel procediment que determinen els col·lectius que
representen, dins del marc de la Normativa electoral de la Universitat Rovira i Virgili.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàti-

ques:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament,

i elaborar la planificació estratègica del Departament paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Aprovar la creació, modificació o supressió de seccions.
q) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-

mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la peti-
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ció s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament d’Enginyeria Informàtica i Mate-
màtiques.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es reuneix en sessió ordinària dos cops l’any, sens perjudici
que es pugui reunir en sessió extraordinària. 

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, s’ha
de dipositar a la Secretaria del Departament. També es pot fer pública per mitjans elec-
trònics per als membres del Consell del Departament.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la ter-
cera part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secre-
tària, o la persona que el substitueixi.

ARTICLE 11
1. L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delega-

ble.
2. Els membres del Departament no membres del Consell poden assistir a les reuni-

ons del Consell amb veu però sense vot.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 25 i 31, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat com a mínim per dos membres de forma
explícita. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin. 
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3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una tercera part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. Si no n’hi ha cap o 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.

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit
al Departament. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessi-
ons del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin
pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 
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Capítol 4. Caps de secció

ARTICLE 26
1. Cadascuna de les seccions té un cap. És elegit entre el professorat dels cossos

docents universitaris amb dedicació a temps complet de cada secció pels membres del
Consell que pertanyin a la secció esmentada.

2. La durada del mandat dels caps de secció és de dos anys, amb possibilitat de ree-
lecció consecutiva una sola vegada.

3. La funció dels caps de secció és: 
Organitzar i proposar al director o directora del Departament la distribució de tas-

ques docents dels professors de la secció.

Capítol 5. Comissió Permanent del Departament

ARTICLE 27
1. La Comissió Permanent de Departament està formada per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament
b) Els caps de les seccions
2. La Comissió Permanent s’encarrega de fer propostes al Consell.
3. S’apliquen a la Comissió Permanent les normes sobre constitució de sessió i

presa d’acords que l’article 10 preveu per al Consell.

Capítol 6. Seccions

ARTICLE 28
El director o directora, a iniciativa pròpia o bé d’una desena part dels membres del
Consell del Departament, pot proposar crear, modificar o suprimir seccions. Per a això
caldrà l’acord de la majoria absoluta dels vots emesos.

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 29
El Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques disposa d’un pressupost for-
mat per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtin-
guts mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 30
El Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques ha de retre comptes sobre la
seva activitat. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 31
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d’una desena part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres presents del Consell.

Disposició transitòria primera
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament, el Departament s’estructura en tres seccions
temàtiques: 

Matemàtiques
Programació i Aplicacions
Arquitectura de Computadors
Aquestes seccions temàtiques estan constituïdes de la manera següent:
Matemàtiques: personal acadèmic de les àrees de coneixement Matemàtica Apli-

cada i Didàctica de la Matemàtica.
Programació i Aplicacions: personal acadèmic de les àrees de coneixement Llen-

guatges i Sistemes Informàtics i Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
Arquitectura de Computadors: personal acadèmic de les àrees de coneixement

Arquitectura i Tecnologia de Computadors i Enginyeria Telemàtica.

Disposició transitòria segona
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament, al Departament no hi ha cap àrea de coneixe-
ment de les esmentades a la Llei orgànica d’universitats que, segons l’article 19
d’aquest Reglament, permeti a un funcionari dels cossos docents universitaris no doctor
i un professor doctor contractat ser director o directora del Departament. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament del 10 de juliol de 2000.
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Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA MECÀNICA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Títol primer. Naturalesa, composició i competències

ARTICLE 1
El Departament d’Enginyeria Mecànica es constitueix d’acord amb el que estableixen
l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili és

l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament d’Enginyeria Mecànica està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement següents:
- Enginyeria Mecànica
- Expressió Gràfica a l’Enginyeria
- Màquines i Motors Tèrmics
- Mecànica de Fluids
c) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions del Departament d’Enginyeria Mecànica:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.
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TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell del Departament d’Enginyeria Mecànica és l’òrgan col·legiat de govern

del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tots els membres del Departament que no estiguin en possessió del títol de doctor

i tinguin dedicació a temps complet en el Departament. 
d) Una part dels altres membres del Departament, no inclosos en els apartats anteri-

ors, en una proporció d’un de cada dos o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre
aquest.

e) Una part dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de
tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el Departa-
ment imparteixi docència, en una proporció mínima del 10% del total de membres del
Consell de Departament, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de
Departament en determina els escons corresponents.

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament d’Enginyeria Mecànica:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de personal docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.
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ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a
petició d’una quarta part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament, amb l’ordre del dia proposat pels
peticionaris.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es reuneix en sessió ordinària quan el convoqui el director i
en sessió extraordinària quan es reuneixi a petició d’una quarta part dels membres del
Consell, o bé quan es reuneixi per reformar aquest Reglament.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, s’ha
de dipositar a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la
quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o
secretària, o la persona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords del Consell de Departament s’adopten per majoria simple dels membres pre-
sents del Consell, excepte per aprovar una moció de censura, que requereix el vot favo-
rable de dos terços dels membres del Consell, i per reformar aquest Reglament, que
requereix la majoria absoluta dels membres del Consell. 

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, a excepció d’aquelles resolucions o acords que

afectin els drets fonamentals de l’article 18.1 de la Constitució o quan el vot secret sigui
sol·licitat per un mínim de quatre assistents al Consell.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.
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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, el procediment per
constituir-les i el règim de funcionament.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de
Departament han d’estar formades per membres que hi pertanyin.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del personal docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.
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ARTICLE 26
1. Cadascuna de les àrees de coneixement ha d’elegir entre el professorat un coor-

dinador o coordinadora, d’acord amb l’article 11.3 de l’Estatut de la URV i seguint el
procediment que aprovi el Consell de Departament.

2. La durada del mandat del coordinador d’àrea és de dos anys. El nomenament
correspon al director del Departament.

ARTICLE 27
Correspon al coordinador d’àrea:

a) Representar-la.
b) Coordinar les activitats docents de les assignatures impartides pels membres de

l’àrea, per delegació del director o directora.
c) Elaborar les propostes d’assignació docent que ha d’aprovar el Consell de Depar-

tament.
d) Coordinar la gestió administrativa i pressupostària de l’àrea, i informar-ne periò-

dicament els membres de l’àrea i el Consell de Departament.
e) Totes les altres funcions que li delegui el director o directora del Departament o el

Consell de Departament.

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 28
El Departament d’Enginyeria Mecànica disposa d’un pressupost format per les partides
pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres
fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 29
El Departament d’Enginyeria Mecànica distribueix el pressupost entre una partida desti-
nada a les necessitats comunes del Departament i una altra per a cadascuna de les
àrees, en la proporció que determini el Consell de Departament. 

ARTICLE 30
El Departament d’Enginyeria Mecànica ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 31
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una quarta part dels

membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la
qual requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat Reglament del Depar-
tament d’Enginyeria Mecànica, aprovat per Junta de Govern el 23 de novembre de
1994. 

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament d’Enginyeria Química es constitueix d’acord amb el que estableixen
l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
El Departament inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especia-
litats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement científic o tècnic següents:
Enginyeria Química, Tecnologia dels Aliments, Estadística i Investigació Operativa i Tec-
nologia del Medi Ambient.
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ARTICLE 3
Són funcions del Departament d’Enginyeria Química:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i gestionar el pressupost econòmic.
c) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull

l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

d) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

e) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

f) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

g) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponent als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

h) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de
doctorat en els quals les àrees de coneixement participin.

i) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

j) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del col·lectiu
docent i investigador. 

k) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin
implicades les àrees de coneixement.

l) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,
d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

n) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

o) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

p) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament d’Enginyeria Química és l’òrgan col·legiat de govern

del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en la proporció

d’un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
d) 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.
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-

ments 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. El Consell
de Departament en determina els escons corresponents, de manera que aquesta repre-
sentació sigui el més propera al 15% del total de membres del Consell. 

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.
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3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament d’Enginyeria Química:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics mitjançant l’elaboració i aprova-
ció d’un pressupost, establir les directrius generals de l’administració i ser informat peri-
òdicament de les decisions d’execució adoptades pel director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la peti-
ció s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Es convo-
caran un mínim de sis sessions ordinàries del Consell del Departament, distribuïdes al
llarg de l’any.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, estarà
disponible a través de la Secretaria del Departament.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la ter-
cera part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secre-
tària, o la persona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.
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ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes se sotmeten a aprovació en la mateixa sessió o en l’ordinària següent.
No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords especí-
fics que s’hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la
ulterior aprovació de l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departa-
ment, excepte quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una quarta part dels assistents del Con-
sell de Departament. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han de fer públics a través
de la Secretaria del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corres-
ponents. El secretari o secretària ha d’enviar una còpia de l’acta als òrgans correspo-
nents de la Universitat.

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 pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

ARTICLE 18
La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat de gestió del Consell del Departament.
Aquesta Comissió està presidida pel director o directora i en formen part el secretari o
secretària del Departament, el secretari o secretària d’estudis graduats, un representant
del professorat elegit pel professorat membre del Consell i entre aquest, un representant
dels alumnes membres del Consell elegit per aquest col·lectiu i entre aquest, i un repre-
sentant del PAS elegit pels membres del PAS del Consell i entre aquests. Els represen-
tants del Consell de Departament a la Comissió Permanent poden ser destituïts per
majoria simple en el Consell extraordinari convocat a aquest efecte. 

ARTICLE 19
Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Gestionar els assumptes de caràcter urgent, dels quals haurà de donar compte
amb posterioritat al Consell. 

b) Preparar les sessions del Consell. 
c) Assessorar el director o directora.
d) Totes les altres que li encomani el Consell o li atribueixi aquest Reglament. 

ARTICLE 20
1. El Consell de Departament té una Comissió de Doctorat delegada. Aquesta

Comissió està formada pel secretari o secretària d’estudis graduats, que la presideix; un
professor o personal investigador amb dedicació a temps complet representant de
cadascuna de les set agrupacions constituïdes amb aquesta finalitat segons la Disposi-
ció addicional, dos representants dels investigadors en formació, un representant dels

Núm. 6Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003166

estudiants, un representant del professorat no doctor i un representant del personal
d’administració i serveis. Tots elegits entre els col·lectius que representen i per aquests.

2. La Comissió de Doctorat es pot reunir, de manera conjunta, amb comissions de
Doctorat d’altres departaments amb els quals el Departament d’Enginyeria Química
col·labori en l’organització de programes de doctorat.

ARTICLE 21
Són competències de la Comissió de Doctorat: 

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que el Departament li
assigni per acomplir les seves funcions.

b) Admetre els aspirants a l’ensenyament de doctorat. 
c) Tenir cura de la direcció acadèmica de l’ensenyament de doctorat. 
d) Gestionar totes les qüestions que afecten els estudis de tercer cicle conduents al

títol de doctor o doctora. 
e) Nomenar la comissió que ha d’atorgar les beques URV del Departament. 

ARTICLE 22
El Consell de Departament ha d’aprovar, a proposta del director o directora, la designa-
ció d’un secretari o secretària d’estudis graduats entre els professors i investigadors amb
dedicació a temps complet. El secretari o secretària d’estudis graduats és l’encarregat
d’executar els acords referents als estudis de doctorat en què participi el Departament
d’Enginyeria Química. 

Capítol 2. Òrgans unipersonals

ARTICLE 23
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 24
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 25 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 26 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 27
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 28
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 29
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

Núm. 6Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003167

ARTICLE 30
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 31
El Departament d’Enginyeria Química disposa d’un pressupost format per les partides
pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres
fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 32
El Departament d’Enginyeria Química ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 33
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una cinquena part dels membres
del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament d’Enginyeria Química aprovat per Junta de Govern el 24 de febrer de
2000.

Disposició addicional
En el moment d’aprovar aquest Reglament, i a efecte de representació en la Comissió
de Doctorat segons l’article 20, la composició de les set agrupacions és la següent:

A)
Xavier Farriol i Roigés
Vanessa Fierro Pastor
Ricard Garcia i Valls
Daniel Montané i Calaf
Joan Salvadó i Rovira

B)
Miguel Ángel Iglesias Duro
Ionais Katakis
Petros Lenas
Josep M. Mateo i Sanz
Francesc Medina i Cabello
Jesús Sueiras i Romero

C)
Cristophe Bengoa
Azael Fabregat i Llangostera
Josep Font i Capafonts
Frank Stüber

D)
Montserrat Ferrando i Cogollos
Carme Güell i Saperas
Francisco López Bonillo
Adolfo Rolán Mosquera

E)
Jaume Giralt i Marcé
Francesc Giralt i Prat
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Jordi Grifoll i Taverna
Joan Herrero i Sabartes
Dolors Salvatierra i Robert

F)
Joan Ramon Alabart i Córdoba
Josep Bonet i Àvalos
Allan D. Mackie
Magda Medir i Mercé
Ciara O’Sullivan
Flor Rebeca Siperstein Blumovicz

G)
Francesc Castells i Piqué
Jordi Gavaldà i Casado
Josep Maria Renau i Folch
Marta Schuhmacher Ansuategui

La modificació de la composició d’aquestes agrupacions requereix l’aprovació del
Consell del Departament.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Filologia Anglogermànica es constitueix d’acord amb el que esta-
bleixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Filologia Anglogermànica de la Universitat Rovira i Virgili és

l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Filologia Anglogermànica inclou tots els membres del col·lec-

tiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponguin amb les àrees de
coneixement següents:

Filologia Alemanya
Filologia Anglesa

ARTICLE 3
Són funcions del Departament de Filologia Anglogermànica:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat Rovira i
Virgili li assigni per exercir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
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j) Realitzar propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals esti-
guin implicades les àrees de coneixement.

k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,
d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universitat
i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de progra-
mes docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, les comissions,
el director o directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament de Filologia Anglogermànica és l’òrgan col·legiat de

govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en una propor-

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

proporció d’escons d’un per cada quatre o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre
aquest.

e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-
ments 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% de la suma resultant dels punts b), c), d) i f).

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte el representant dels estudiants, que ho és cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6 
Són competències del Consell de Departament de Filologia Anglogermànica:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria, i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.
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k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la peti-
ció s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Es reuneix
de forma ordinària una vegada al trimestre com a mínim.

ARTICLE 9
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia dels documents que s’hi ha de tractar, o bé, si
s’escau, es dipositaran a la Secretaria del Departament perquè es puguin consultar.

2. Els membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria de les ses-
sions ordinàries amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, i la de les sessions
extraordinàries amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora (o la per-
sona en qui delegui) i el secretari o secretària (o la persona designada pel director o
directora per substituir-lo). En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora des-
prés de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la quarta part dels mem-
bres, sota la presidència del director o directora (o la persona en qui delegui) i el
secretari o secretària (o la persona designada pel director o directora per substituir-lo).

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que, si estan presents tots els membres del Consell, en
començar la sessió el Consell de Departament declari la urgència de retirar o afegir un
punt a l’ordre del dia o variar-ne l’ordre, i s’acordi pel vot favorable de la majoria. 

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departa-
ment, excepte els que s’expressen a l’article 28.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
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2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president, o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’un dels membres de la comissió.

Capítol 3. Comissions

ARTICLE 18
1. Les comissions són òrgans d’assessorament, informació i gestió, per delegació,

que entenen dels assumptes que els són propis o que els puguin ser encomanats.
2. Sense prejudici de la constitució d’altres que es puguin considerar convenients

en un futur, les comissions delegades del Consell de Departament de Filologia Anglo-
germànica són:

a) Comissió Permanent
b) Comissió de Doctorat i Tercer Cicle

ARTICLE 19
1. La Comissió Permanent és un òrgan que assessora, informa i gestiona el Departa-

ment de Filologia Anglogermànica.
2. La Comissió Permanent està formada pel director o directora del Departament,

que la presideix, més quatre professors del Departament entre el professorat doctor dels
cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet.

3. En absència del director o directora, la persona en qui delegui presideix la
Comissió Permanent.

4. La convocatòria de la reunió de la Comissió Permanent la fa el secretari o secre-
tària del Departament en nom del director o directora.

5. La Comissió Permanent queda constituïda quan hi sigui present un terç dels
membres, en primera convocatòria.

6. L’elecció dels membres de la Comissió Permanent es fa cada curs acadèmic en la
primera reunió ordinària del Consell de Departament.

7. Les propostes són elevades al Consell de Departament perquè les aprovi, si
escau.

8. Els acords de la Comissió Permanent es prenen per majoria simple.
9. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Proposar l’ordre del dia de les reunions del Consell.
b) Gestionar els assumptes de tràmit que li siguin encomanats, dels quals donarà

compte posterior al Consell de Departament.
c) Assessorar el director o directora del Departament en les qüestions econòmiques,

acadèmiques i d’altres que es derivin de l’Estatut de la URV.
d) Proposar l’elaboració del Reglament del Departament.
e) Preparar les Memòries previstes en l’article 6 punt e) del present Reglament.
f) Proposar la distribució de tasques docents, tot atenint-se a la normativa vigent

sobre règim de dedicació del professorat.
10. La Comissió Permanent es reuneix abans de cada Consell ordinari del Departa-

ment i sempre que el director o directora ho consideri necessari. També pot reunir-se a
petició de la meitat dels membres.

ARTICLE 20
1. La Comissió de Doctorat i Tercer Cicle és un òrgan que assessora, informa i gesti-

ona el Departament de Filologia Anglogermànica, encarregada d’assumptes relacionats
amb els estudis de doctorat i tercer cicle en general.

2. Tots els membres de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle han de ser membres
del Consell de Departament.

3. La Comissió de Doctorat i Tercer Cicle estarà formada per:
a) Els coordinadors dels programes de doctorat.
b) Un professor doctor representant per cada àrea de coneixement.
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c) El representant del Departament a la Comissió de Doctorat de la URV.
d) Un alumne de tercer cicle del Departament.
e) El director o directora del Departament, que la presideix.
4. En absència del director o directora, la persona en qui delegui presideix la

Comissió de Doctorat i Tercer Cicle.
5. La convocatòria de la reunió de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle la fa el

secretari o secretària del Departament en nom del director o directora.
6. La Comissió de Doctorat i Tercer Cicle queda constituïda quan hi sigui present un

terç dels membres, en primera convocatòria.
7. L’elecció dels membres de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle es fa cada curs

acadèmic en la primera reunió ordinària del Consell de Departament.
8. Les propostes són elevades al Consell de Departament perquè les aprovi, si

escau.
9. Els acords de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle es prenen per majoria simple.
10. Són funcions de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle:
a) Donar el vistiplau a propostes i modificacions de programes de doctorat del

Departament i a qualsevol activitat relacionada amb els ensenyaments de tercer cicle.
b) Proposar, si escau, normatives internes i vetllar perquè es compleixin.
c) Donar el vistiplau a adaptacions i convalidacions relacionades amb els progra-

mes de doctorat del Departament.
d) Fer els tràmits necessaris per concedir el reconeixement de la suficiència investi-

gadora i per admetre i presentar treballs d’investigació, tesis de llicenciatura i tesis doc-
torals, d’acord amb els criteris que preveu la normativa vigent.

e) Proposar la distribució del pressupost dels programes de doctorat i activitats de
tercer cicle en general.

f) Totes aquelles funcions referents als estudis de tercer cicle previstes per l’Estatut
de la URV i la normativa vigent, o que el director o directora i el Consell de Departa-
ment li encomanin.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 21
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 22 
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi.

ARTICLE 23 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 24 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 25
Correspon al director o directora del Departament: 

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g )Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h )Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.
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ARTICLE 26
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 27
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 28
1. El director o directora de Departament pot ser remogut del sèu càrrec amb l’apro-

vació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i un programa que ha de contenir les línies de política i ges-
tió universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent.

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 29
El Departament de Filologia Anglogermànica disposa d’un pressupost format per les
partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjan-
çant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Vir-
gili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

ARTICLE 30
El Departament de Filologia Anglogermànica ha de retre comptes sobre la seva activitat
i el grau d’assoliment, dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada
període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al
Consell de Govern.

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 31
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una tercera part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria simple dels membres presents del Consell. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament queda derogat el Reglament del
Departament de Filologia Anglogermànica de desembre de 2000.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Regla-

ment, s’aplicarà la Llei 1311989, d’organització, funcionament i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Filologia Catalana es constitueix d’acord amb el que estableixen
l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili és l’estruc-

tura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Filologia Catalana inclou tots els membres del col·lectiu

docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de conei-
xement científic següents:

Filologia Catalana
Filologia Llatina
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Filologia Grega
Teoria de la Literatura
3. Els membres del col·lectiu docent i investigador pertanyent a una o diverses àrees

de coneixement del Departament de Filologia Catalana poden elegir un coordinador o
coordinadora.

ARTICLE 3
Són funcions del Departament de Filologia Catalana:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat Rovira i
Virgili li assigni per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universitat
i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de progra-
mes docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tot el professorat no doctor que estigui adscrit al Departament. 
d) Tots els investigadors en formació que estiguin adscrits al Departament.
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-

ments 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 20% del total de membres del Consell de Departament, distribu-
ïda de la manera següent: 60% de l’ensenyament de Filologia Catalana; 20% dels ense-
nyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals
participi el Departament; 20% dels ensenyaments de primer i segon cicle en els quals
participi el Departament, de forma proporcional a la càrrega docent que hi tingui.
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f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que estiguin adscrits al Departament.

2. Els representants dels estudiants són renovats cada dos anys, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Filologia Catalana:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament es reuneix en sessió ordinària, convocat pel director o direc-
tora, almenys bimestralment. El Consell de Departament també es reuneix en sessió
extraordinària, convocat pel director o directora, per iniciativa pròpia o a petició d’una
cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departa-
ment ha de ser convocat en el termini de deu dies lectius després que la petició s’hagi
formalitzat a la Secretaria del Departament. 

ARTICLE 8 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia dels documents que calguin, o bé s’ha d’indicar, si
s’escau, que aquests es troben dipositats a la Secretaria del Departament perquè es
puguin consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria, amb una
antelació mínima de set dies, quan es tracti d’una sessió ordinària, i amb una antelació
mínima de 48 hores, si es tracta d’una sessió extraordinària.

ARTICLE 9
El Consell de Departament queda vàlidament constituït, en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi són presents
la majoria absoluta dels membres; el director o directora, o la persona en qui delegui,
que presideix el Consell, i el secretari o secretària, o la persona designada pel director o
directora perquè faci les funcions de secretari o secretària. En segona convocatòria, que
ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, el Consell de Departament queda vàli-
dament constituït amb els membres assistents, sempre que entre aquests hi figurin el
director o directora, o persona en qui delegui, que presideix el Consell, i el secretari o
secretària, o la persona designada pel directora o directora perquè faci les funcions de
secretari o secretària.
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ARTICLE 10
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 11
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 12 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 13
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departa-
ment, excepte quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

ARTICLE 14
1. Les votacions són a mà alçada, excepte en aquelles resolucions o acords que

afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per algun dels assistents al Consell
de Departament.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i, mentre es
realitzen, ningú pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 15
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

ARTICLE 16
1. El Consell de Departament compta amb una Comissió Permanent composta pel

director o directora, el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin, els
coordinadors d’àrees, si n’hi ha, i un representant dels estudiants i un altre del personal
d’administració i serveis, elegits pels membres del mateix col·lectiu que formin part del
Consell de Departament i entre aquest.

2. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Assessorar el director o directora del Departament.
b) Preparar les reunions del Consell de Departament.
c) Gestionar els temes de caràcter urgent, dels quals en donaran compte al Consell

de Departament en la primera sessió que se celebri. 
d) Totes les altres que li delegui el Consell de Departament. 

ARTICLE 17
1. El Consell de Departament pot constituir totes les altres comissions que consideri

oportunes. En fer-ho, el Consell ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el pro-
cediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de
Departament han d’estar formades per membres d’aquest. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 
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ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del personal docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i de gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament de Filologia Catalana disposa d’un pressupost format per les partides
pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres
fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament de Filologia Catalana ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una cinquena part dels membres
del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.
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Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament de Filologia Catalana, aprovat per Junta de Govern el 23 de novembre de
1994. 

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DELDEPARTAMENT DE FILOLOGIES ROMÀNIQUES
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Filologies Romàniques es constitueix d’acord amb el que establei-
xen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili és

l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Filologies Romàniques està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement següents:
Didàctica de la Llengua i la Literatura
Filologia Francesa
Lingüística General
Literatura Espanyola
Llengua Espanyola
c) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions del Departament de Filologies Romàniques:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per exercir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
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n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament de Filologies Romàniques és l’òrgan col·legiat de

govern del Departament.
2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de cinquanta membres.
3. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que siguin professors ordinaris.
c) Tots els membres del Departament que no siguin professors ordinaris i estiguin en

possessió del títol de doctor.
d) Tot el professorat no doctor que hi estigui adscrit.
e) Tots els investigadors en formació que hi estiguin adscrits.
f) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-

ments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor, en els quals el Departament
imparteixi docència, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquesta representació
no podrà superar el 25% del nombre total dels membres del Consell establert estatutàri-
ament. El Consell de Departament en determina els escons corresponents.

g) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

4. La suma dels membres dels apartats d) i e) no podrà ser superior a la suma dels
membres dels apartats b) i c).

5. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer eleccions parcials per cobrir les vacants que es produeixin.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Filologies Romàniques:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.
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o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la peti-
ció s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament. 

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària, que ha de ser almenys una
vegada al trimestre, i extraordinària.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar la data i l’hora, el lloc i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es
dipositarà a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria amb l’acta de la sessió anterior.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït amb els membres
assistents, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la per-
sona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 25 i 28, s’adopten per majoria simple
dels membres presents al Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.
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ARTICLE 17
1. Les comissions delegades són òrgans d’assessorament, informació i gestió dels

afers de tràmit que entenen en els assumptes que els són propis o que els puguin ser
encomanats. Són les encarregades de proposar els punts relatius a les àrees de la seva
competència que el Departament tractarà en les reunions del Consell.

2. Les comissions les presideix el director o la directora del Departament, o persona
en qui delegui, i en formen part el secretari o la secretària del Departament, el qual ha
d’aixecar acta de les deliberacions.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia bé a
petició d’una tercera part dels membres de la comissió.

4. Les comissions estan constituïdes per un professor representant de cadascuna de
les àrees que integren el Departament, un estudiant i un membre del personal d’admi-
nistració i serveis d’entre els que representen aquests col·lectius en el Consell. Com a
excepció, en el cas de la Comissió de Doctorat i de Tercer Cicle, també en forma part
un representant dels investigadors en formació o bé un estudiant representant del
col·lectiu d’estudiants de tercer cicle.

5. El Consell de Departament consta de les comissions delegades que s’esmenten a
l’article 18, sens perjudici que es puguin constituir altres comissions temporals per trac-
tar algun assumpte específic.

6. La renovació de les comissions s’ha de fer cada quatre anys un cop renovat el
Consell, excepte en el cas dels representants dels estudiants, que són renovats cada dos
anys. Les comissions es poden renovar, també, per dimissió del director o directora o en
el cas que s’aprovi una moció de censura.

ARTICLE 18
1. Les comissions delegades del Consell de Departament de Filologies Romàniques,

que han d’estar formades per membres que hi pertanyen, són:
a) Comissió Permanent
b) Comissió Acadèmica
c) Comissió de Recerca
d) Comissió Econòmica
e) Comissió de Doctorat i Tercer Cicle
2. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Assessorar el director o directora en qüestions de política general del Departa-

ment.
b) Expressar l’opinió de l’àrea sobre les qüestions que li hagin estat plantejades.
c) Tramitar assumptes que s’hagin de resoldre amb caràcter urgent quan sigui mate-

rialment impossible complir els terminis previstos a l’article 10 d’aquest Reglament. La
decisió l’ha de ratificar, necessàriament, el Consell de Departament.

El coordinador o coordinadora de la Comissió Permanent fa de representant de
l’àrea.

3. Són funcions de la Comissió Acadèmica:
a) Elaborar la memòria d’activitats del Departament.
b) Vetllar per l’aplicació dels plans d’estudis dels diferents ensenyaments en què

imparteix docència el professorat del Departament.
c) Proposar l’assignació de la docència del professorat del Departament.
d) Elaborar, a instàncies del professorat, l’oferta de crèdits extracurriculars del

Departament, en coordinació amb la resta de Departaments de la Universitat.
e) Informar sobre la plantilla del Departament i assessorar sobre perfils, canvis de

denominació o de categoria, o redistribució de places, segons les necessitats científi-
ques i docents del Departament.

f) Proposar els membres del Departament que han de formar part de les comissions
específiques de contractació i de les comissions encarregades d’elaborar els informes
preceptius, en cas que algú ho demani, per als concursos.

g) Elaborar propostes de petició de contractació de professors visitants i emèrits.
h) Informar sobre les peticions del professorat pel que fa a canvi d’àrea de coneixe-

ment.
i) Informar sobre sol·licituds de permisos per a investigació, estudi o altres causes.
j) Totes aquelles previstes en l’Estatut o que el director o directora del Departament

o el Consell de Departament li encomani.
4. Són funcions de la Comissió de Recerca:
a) Coordinar les línies de recerca del Departament, donar-hi suport i coordinar-se

amb la Comissió de Recerca de la URV.
b) Proporcionar informació als membres del Departament sobre qualsevol qüestió

d’interès relacionada amb la recerca (ajuts a la recerca, beques, congressos, reunions
científiques, etc.).

c) Elevar propostes d’adquisició de mitjans de recerca (grans equips, bibliografia,
subscripcions a revistes científiques, petit utillatge, etc.) i controlar-ne l’ús.
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d) Establir els criteris de priorització que calgui per desenvolupar la política de
recerca del Departament i aplicar-los.

e) Elaborar els informes propis de la seva competència i aquells que el director o
directora o el Consell de Departament li sol·licitin.

f) Totes aquelles altres funcions previstes en l’Estatut o que el director o la directora
o el Consell de Departament li encomani.

A més dels membres previstos a l’article 17.4 d’aquest Reglament, també en forma
part el representant del Departament a la Comissió de Recerca de la URV.

5. Són funcions de la Comissió Econòmica:
a) Elaborar els pressupostos del Departament a partir de les seves necessitats i pro-

posar els criteris de distribució pressupostària perquè els aprovi el Consell de Departa-
ment.

b) Fer el seguiment dels ingressos i les despeses del Departament.
c) Aprovar les sol·licituds d’ajut a càrrec dels pressupostos d’activitats i de publica-

cions del Departament.
d) Totes aquelles funcions previstes en l’Estatut o que el director o directora o el

Consell de Departament li encomani.
Els professors representants a la Comissió Econòmica són també responsables dels

afers econòmics de les seves respectives àrees de coneixement i han de controlar les
despeses del professorat.

6. Són funcions de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle:
a) Informar de les propostes de programes de doctorat presentades pel professorat

del Departament i de qualsevol altra activitat relacionada amb els ensenyaments de ter-
cer cicle, i donar-hi el vistiplau.

b) Encarregar-se de la tramitació i difusió de l’oferta de tercer cicle que hagin apro-
vat el Consell de Departament i la Comissió de Doctorat de la Universitat.

c) Proposar els membres dels tribunals per avaluar les tesis de llicenciatura i per
obtenir el diploma d’estudis avançats, a proposta del director o directora del treball.

d) Complir els tràmits necessaris per admetre i presentar tesis doctorals, d’acord
amb els criteris que preveu la normativa vigent per obtenir el títol de doctor o doctora.

e) Totes aquelles funcions previstes en l’Estatut o que el director o directora o el
Consell de Departament li encomani.

A més dels membres previstos a l’article 26.3 d’aquest Reglament, també en formen
part els coordinadors dels programes de doctorat vigents i el representant del Departa-
ment a la Comissió de Doctorat de la URV. 

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

Núm. 6Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003183

h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament de Filologies Romàniques disposa d’un pressupost format per les parti-
des pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant
altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament de Filologies Romàniques ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una tercera part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposició transitòria
El Consell de Departament de Filologies Romàniques ha d’adequar la seva composició
al que preveuen aquest Reglament i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans de
l’1 de gener de 2004. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departa-
ment de Filologies Romàniques aprovat per Junta de Govern el 15 d’octubre de 2001.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L’ART
I GEOGRAFIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia es constitueix d’acord amb el
que estableixen l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
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ARTICLE 2
El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia de la URV és la unitat bàsica
encarregada d’organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i de programar i impartir
la docència en els ensenyaments a les Facultats, Centres i centres adscrits de la URV en
què s’imparteixin assignatures corresponents a les àrees de coneixement que li són atri-
buïdes per l’òrgan competent de la Universitat.

ARTICLE 3
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, el personal
d’administració i serveis que hi estigui adscrit i els altres membres de la comunitat uni-
versitària, en el marc que estableix l’Estatut de la URV.

ARTICLE 4
Són funcions de Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assigni per acom-
plir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el departament, de manera acordada en el si del consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del seu personal.
d) Elaborar la planificació estratègica del departament d’acord amb la de la Univer-

sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de

la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als

ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Realitzar propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals esti-

guin implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels seus membres.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universitat
i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de progra-
mes docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 5
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 6
1. El Consell de Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia és l’òrgan

col·legiat de govern dels departaments.
2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de 78 membres.
3. El Consell de departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
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b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o
doctora.

c) Tot el professorat no doctor amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit.
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 ensenya-
ments 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 Departa-
ment en determina els escons corresponents.

g) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants que ho són cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 7
Són competències del Consell de Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 8
El Consell de Departament el convoca el director o directora, a petició pròpia o a peti-
ció d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició
s’hagi formalitzat a la Secretaria del departament.

ARTICLE 9
El Consell de Departament s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim un cop al tri-
mestre. També es pot reunir en sessió extraordinària.

ARTICLE 10 
En l’escrit de la convocatòria s’indicarà el lloc, l’hora de reunió i l’ordre del dia. La con-
vocatòria de la reunió del Consell de Departament i l’ordre del dia, així com la docu-
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mentació pertinent, hauran d’ésser rebuts pels seus membres amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores per les reunions ordinàries i de vint-i-quatre hores per
les extraordinàries.

ARTICLE 11
El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria si hi
és present la majoria absoluta dels seus membres, sota la presidència del director o
directora o del professor o professora en qui hagi delegat i del secretari o secretària o
les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora
després de la primera, quedarà vàlidament constituït amb els membres presents sota la
presidència del director o directora o en qui hagi delegat i del secretari o secretària o
persones que els substitueixin.

ARTICLE 12
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 13
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 14 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que estiguin presents tots els membres del Consell i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 15
Els acords, excepte els que s’expressen a l’article 28 i 31, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 16
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

els drets fonamentals de l’article 18.1 de la Constitució o quan el vot secret sigui
sol·licitat per un sol dels assistents del Consell de Departament. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 17
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. 

SECCIÓ 1. DE LES COMISSIONS DEL DEPARTAMENT

ARTICLE 18
El Consell de Departament constituirà les comissions delegades que consideri oportu-
nes. Seran presidides pel/per la Director/a o persona en qui delegui.

Les comissions del Departament són:
a) Comissió Permanent
b) Comissió Acadèmica
El director o directora del departament, proposarà un vicepresident o una vicepresi-

denta d’entre els membres del professorat del departament que forma part de la comis-
sió acadèmica.

ARTICLE 19
La composició d’aquestes comissions és la següent:

a) Comissió Permanent:
Estarà integrada pels següents membres del Consell de Departament:
- el director o directora del departament.
- el secretari o secretària del departament.
- el vicepresident o la vicepresidenta de la comissió acadèmica del departament.
- 1 representant del professorat de cada un dels grans àmbits del Departament: His-

tòria, Geografia, Història de l’Art, Mestres.
- el representant del departament a la comissió de doctorat de la URV.
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- el representant del departament a la comissió de recerca de la URV.
- el responsable administratiu o la responsable administrativa del departament.
- 3 estudiants d’entre els que són membres del Consell de Departament.
b) Comissió Acadèmica:
Estarà integrada pels següents membres del Consell del departament:
- 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 majo-

ritària. Si no són membres del departament, amb veu però sense vot.

ARTICLE 20
Les funcions de les comissions són les següents:

a) Comissió Permanent:
- assessorar al/a la director/a del departament en la gestió ordinària del departa-

ment.
- adoptar decissions pel tràmit d’urgència que seran posteriorment donades a conèi-

xer i ratificades, si escau, pel Consell del Departament.
- preparar l’ordre del dia de les reunions del Consell.
- gestionar els afers de tràmit que li siguin sotmesos, dels quals en donarà compte

posterior al Consell.
- proposar al Consell del departament la planificació de la utilització dels recursos

econòmics i establir les directrius generals de l’administració.
- realitzar el seguiment de les despeses del pressupost.
- realitzar el seguiment del pla estratègic de qualitat.
- informar sobre la plantilla del departament i assessorar sobre possibles canvis de

denominació o redistribució de places de la plantilla del departament.
- elaborar els informes preceptius sobre les propostes de creació de matèries i nous

ensenyaments.
- proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

- proposar els membres titulars i suplents que hauran d’integrar les comissions
d’accés de professorat, d’acord amb les normes que fixa l’article 178 de l’Estatut de la
URV.

- elevar propostes de petició de contractació de professors visitants.
- preparar i proposar al consell del departament l’aprovació de la memòria anual

d’activitats docents i investigadores del departament i la memòria econòmica.
- i totes aquelles funcions que li siguin encomanades pel/per la director/a del depar-

tament o pel Consell de departament.
b) Comissió Acadèmica:
- elaborar, escoltades les àrees, la proposta de pla docent del Departament.
- proposar la coordinació de la docència corresponent a les matèries de la seva

competència i l’aprovació els programes bàsics de les assignatures corresponents.
- recollir i canalitzar adequadament les propostes i queixes de l’alumnat referides a

l’activitat docent.
- informar a la Comissió Permanent sobre els aspectes docents que han de ser reco-

llits en la Memòria d’activitats i tots els informes de la seva competència.
- i totes aquelles altres funcions previstes a l’Estatut de la URV, o que el/la director/a

del Departament i el Consell de Departament li encomanin.

Capítol 2. Òrgans unipersonals

ARTICLE 21
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 22
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres del Con-
sell de Departament, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doc-
tor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

ARTICLE 23 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.
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ARTICLE 24 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 25
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar el Departament.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.

ARTICLE 26
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit
al Departament. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessi-
ons del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin
pres.

ARTICLE 27
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 28
1. El director o directora de departament pot ser remogut del seu càrrec amb l’apro-

vació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 29
El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia disposa d’un pressupost format
per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts
mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 30
El Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia ha de retre comptes sobre la
seva activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratè-
gica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que
ha d’elevar al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 31
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una quarta part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requereix
l’acord de la majoria majoria absoluta dels vots emesos. El procediment per efectuar
aquesta reforma s’adequarà, per analogia, al procediment especificat, per la reforma de
l’Estatut de la URV, en el títol Desè, art. 252 i 253.
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Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplica la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament d’Infermeria es constitueix d’acord amb el que estableixen l’Estatut de
la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili és l’estructura bàsica

per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament d’Infermeria inclou tots els membres del col·lectiu docent i inves-

tigador, les especialitats del qual es corresponen amb l’àrea de coneixement: Inferme-
ria.

ARTICLE 3
Són funcions del Departament d’Infermeria:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Realitzar propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals esti-

guin implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universitat
i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de progra-
mes docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.
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Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament d’Infermeria és l’òrgan col·legiat de govern del Depar-

tament.
2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de 25 membres.
3. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Tot el professorat no doctor a temps complet que hi estigui adscrit. 
d) Una representació del professorat a temps parcial adscrit al Departament equiva-

lent al 14% dels membres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
e) Una representació dels investigadors en formació adscrit al Departament equiva-

lent al 4% dels membres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
f) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments d’infermeria, inclosos

els de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora en els quals el Depar-
tament imparteixi docència, equivalent al 10% dels membres del Consell, elegits per
aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons cor-
responents.

g) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte el representant dels estudiants que ho és cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament d’Infermeria:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una 5a part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de 2 dies hàbils després que la petició
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament d’Infermeria. 
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ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Durant el
curs acadèmic, es duran a terme, com a mínim, tres sessions ordinàries.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau,
aquesta es dipositarà a la Secretaria del Departament d’Infermeria perquè es pugui con-
sultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la 3a
part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària,
o la persona que el substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen a l’article 25, s’adopten per majoria simple dels
membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es

pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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. El Consell de Departament té la facultat de dissoldre les comissions
que consideri adients. 

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de
Departament han d’estar formades per membres d’aquest. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.
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Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres del Con-
sell de Departament, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doc-
tor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit
al Departament. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessi-
ons del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin
pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora de Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l’apro-

vació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament d’Infermeria disposa d’un pressupost format per les partides pressupos-
tàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts,
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d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes
de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament d’Infermeria ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’asso-
liment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjan-
çant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de
Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una cinquena part dels membres
del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.

Disposició transitòria
El Consell de Departament d’Infermeria determina que mentre no hi hagi investigadors
en formació, que hi estiguin adscrits, serà ocupat pel professorat a temps parcial (refe-
rent a l’article 5.3). 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor d’aquest Reglament queda derogat el Reglament del
Departament de 28 d’octubre de 1993, aprovat per Junta de Govern.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Medicina i Cirurgia es constitueix d’acord amb el que estableixen
l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili és l’estruc-

tura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Medicina i Cirurgia està constituït per: 
a) Tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es

corresponguin amb les àrees de coneixement científic, tècnic o artístic següents:
2.1. Cirurgia
2.2. Dermatologia
2.3. Fisioteràpia
2.4. Història de la Ciència
2.5. Medicina
2.6. Nutrició i bromatologia
2.7. Obstetrícia i Ginecologia
2.8. Oftalmologia
2.9. Otorrinolaringologia
2.10. Pediatria
2.11. Psiquiatria
b) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.
c) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
3. Atès que el Departament de Medicina i Cirurgia està constituït per més d’una

àrea de coneixement, es preveu que el col·lectiu docent i investigador pertanyent a una
o diverses àrees de coneixement elegeixi un coordinador/a.

4. El Departament de Medicina i Cirurgia s’estructura funcionalment en les següents
unitats: Cirurgia Unitat Docent Sant Joan, Cirurgia Unitat Docent Joan XXIII, Traumato-
logia i Cirurgia Ortopèdica Unitat Docent Sant Joan, Traumatologia i Cirurgia Ortopè-
dica Unitat Docent Joan XXI, Dermatologia, Fisioteràpia, Rehabilitació, Història de la
Ciència, Medicina Unitat Docent Sant Joan, Medicina Unitat Docent Joan XXIII, Patolo-
gia General, Nutrició Humana, Obstetrícia i Ginecologia Unitat Docent Sant Joan,
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Obstetrícia i Ginecologia Unitat Docent Joan XXIII, Oftalmologia, Otorrinolaringologia,
Pediatria Unitat Docent Sant Joan, Pediatria Unitat Docent Joan XXIII i Psiquiatria. 

ARTICLE 3
Són funcions del Departament de Medicina i Cirurgia:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assignin per
acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el departament, de manera acordada en el si del consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del seu personal.
d) Elaborar la planificació estratègica del departament coordinada amb el Centre i

la Universitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de

la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als

ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Realitzar propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals esti-

guin implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Designar el professors responsables d’àrees de coneixement, d’assignatures i de
les diferents unitats.

m) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes pre-
vistos en l’Estatut.

n) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels seus membres.

o) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universitat
i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de progra-
mes docents i d’investigació.

p) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament (col·legiat), el
director o directora i el secretari o secretària (unipersonal).

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat de govern del Departament de

Medicina i Cirurgia.
2. El Consell de departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora, amb l’excepció dels professors associats, vinculats o no a institucions sanità-
ries, que s’acolliran al punt 2.c d’aquest article.

c) Una representació de la resta del professorat hi estigui adscrit, en proporció d’un
per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Els escons correspo-
nents a aquest col·lectiu estaran en funció del nombre de professors associats i de pro-
fessors no doctors adscrits al departament. Sis d’aquests escons els ocuparan membres
del professorat de cossos docents no doctor pertanyent a l’àrea de coneixement de Fisi-
oteràpia. 

d) Una representació dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, en pro-
porció d’un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell
de Departament en determina els escons corresponents.
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e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-
ments de tercer cicle conduïts a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el
Departament imparteixi docència, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, distribuïts
de la següent manera:

- 2 escons per a estudiants de tercer cicle.
- 2 escons per a estudiants de segon cicle de la Llicenciatura de Medicina.
- 2 escons per a estudiants de primer cicle de la Llicenciatura de Medicina.
- 2 escons per a estudiants de la Diplomatura de Fisioteràpia.
- 2 escons per a estudiants de la Diplomatura en Nutrició i Dietètica Humana.
f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps

complet que hi estiguin adscrits.
3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre

anys, excepte el representant dels estudiants que ho és cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants, d’acord amb la norma-
tiva electoral de la Universitat Rovira i Virgili.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Medicina i Cirurgia:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, coordinada amb la del Centre i la
de la Universitat.

c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla
anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.

d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-
tats.

e) Elaborar i aprovar el pla anual d’activitats docents i investigadores del Departa-
ment i la memòria econòmica.

f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-
var els programes bàsics de les assignatures corresponents.

g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la
sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat i participar en el procés de provisió de llocs de treball del PAS que hi
estiguin adscrits.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la
Facultat, de la Universitat i de les Comissions Mixtes Universitat-Institucions Sanitàries.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a
petició d’una tercera part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de set dies naturals després que la petició
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament de Medicina i Cirurgia. 

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Com a
norma general es convocarà de manera ordinària un mínim de 4 vegades l’any.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau,
aquesta es dipositarà a la Secretaria del Departament de Medicina i Cirurgia perquè es
pugui consultar.
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2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi són presents un
mínim de 3 membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretà-
ria, o la persona que el substitueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que estiguin presents tots els membres del Consell i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen a l’article 25 i a l’article 28, s’adopten per majo-
ria simple dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 d’aquest. 

3. Les comissions delegades del Departament de Medicina i Cirurgia són: Comissió
de Doctorat. 

4. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una tercera part dels membres de la Comissió.

Capítol 2. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres del Con-
sell de Departament, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doc-
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tor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats. L’elecció es farà per majoria simple dels vots eme-
sos.

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris. Si
l’absència es preveu superior a tres mesos, el Consell del departament escollirà un
substitut, tenint en compte l’article 19 del present reglament, el qual ocuparà el lloc
mentre duri l’absència del director.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit
al Departament. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessi-
ons del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin
pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora de departament pot ser remogut del seu càrrec amb l’apro-

vació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
(Article 16 EURV)

El Departament de Medicina i Cirurgia disposa d’un pressupost format per les partides
pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres
fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament de Medicina i Cirurgia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el
grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada perí-
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ode, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Con-
sell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una tercera part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requereix
l’acord de la majoria absoluta dels membres presents del Consell. La proposta de modi-
ficació haurà d’anar acompanyada d’una memòria raonada i d’un text alternatiu al que
es pretén modificar.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament queda derogat el Reglament del
Departament de Medicina i Cirurgia aprovat per Junta de Govern el 23 de Novembre de
1994.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplica la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Pedagogia es constitueix d’acord amb el que estableixen l’Estatut de
la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili és l’estructura

bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador, entre la qual el
pacte de dedicació constitueix un instrument fonamental. Això comporta: 

a) Organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca.
b) Dissenyar, desenvolupar i avaluar la docència de les matèries corresponents a les

àrees de coneixement que li són atribuïdes, tant en els ensenyaments de la Facultat de
Ciències de l’Educació i Psicologia com els que s’imparteixen en qualsevol altre centre. 

2. El Departament inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador les
especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement científic, tècnic o
artístic següents:

a) Didàctica de l’Expressió Corporal
b) Didàctica de l’Expressió Plàstica
c) Didàctica i Organització Escolar
d) Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
e) Teoria i Història de l’Educació

ARTICLE 3
Són funcions de Departament de Pedagogia:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat Rovira i
Virgili li assigni per exercir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

Núm. 6Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003199

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament de Pedagogia és l’òrgan col·legiat de govern del

Departament.
2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de cinquanta membres.
3. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament, elegit per aquest

col·lectiu i entre aquest.
b) Tot el col·lectiu docent i investigador que estigui en possessió del títol de doctor o

doctora i estigui adscrit al Departament.
c) El 30%1 del professorat no doctor que hi estigui adscrit, elegit per aquest col·lec-

tiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons corresponents. 
d) El 10%1 dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, elegits per aquest

col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons correspo-
nents.

e) El 15%2 del total de membres del Consell està format per representants d’estudi-
ants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments 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. El Consell de Departament en determina els
escons corresponents.

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

5. Poden assistir al Consell de Departament sense veu ni vot aquelles persones que
hi tinguin docència, administració o altres relacions de col·laboració.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Pedagogia:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.

1Aquesta representació ha de ser en una proporció mínima d’un per cada sis o fracció.
2Aquesta representació no pot ser inferior al 10% ni superior al 25% del total de membres del Consell.
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e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del
Departament i la memòria econòmica.

f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-
var els programes bàsics de les assignatures corresponents.

g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la
sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a
petició d’una tercera part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies naturals després que la peti-
ció s’hagi formalitzat, per escrit i amb les signatures de totes les persones que fan la
petició, al Registre de la Secretaria del Departament.

ARTICLE 8
El Consell de Departament s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada
cada trimestre i sempre que es consideri convenient, i en sessió extraordinària quan hi
hagi un tema sobre el qual calgui prendre una decisió d’urgència.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es
dipositarà a la Secretaria del Departament i es penjarà a la web del Departament per-
què es puguin consultar.

2. Els membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores, si es tracta de sessions ordinàries, i amb una
antelació mínima d’un dia hàbil, si es tracta de sessions extraordinàries. 

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït amb els presents,
sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el
substitueixi.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secre-
tari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adoptat, amb
el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.
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ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i la majo-
ria declari la urgència del punt.

3. Es pot alterar l’ordre dels punts, si la majoria d’assistents ho accepten.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departa-
ment, excepte els que s’expressen a l’article 25.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una persona dels assistents al Consell
de Departament. 

2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es
pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats han de quedar recollits a
l’acta de la sessió i s’han de penjar a la web del Departament.

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 pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta del Consell de Departa-
ment, o el coordinador o coordinadora de la comissió, bé a iniciativa pròpia, bé a peti-
ció d’una desena part dels membres de la comissió davant del mateix president o
presidenta del Consell de Departament o a la Secretaria del Departament.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres del Con-
sell de Departament, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doc-
tor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
c) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament, en el marc del pacte de dedicació.
d) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament, en
el marc del pacte de dedicació.

e) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus
acords.
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f) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne
periòdicament el Consell de Departament.

g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-
fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i
aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos terços
dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament de Pedagogia disposa d’un pressupost format per les partides pressu-
postàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts,
d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes
de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament de Pedagogia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoli-
ment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant
una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una tercera part dels membres del
Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà
l’acord de la majoria simple dels membres presents del Consell. 

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament de Pedagogia, aprovat pel Consell de Departament el 15 de novembre de
1994 i posteriorment per la Junta de Govern el 23 de novembre de 1994.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Psicologia es constitueix d’acord amb el que estableixen l’Estatut de
la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Núm. 6Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003203

ARTICLE 2
El Departament de Psicologia inclou tots els membres del col·lectiu docent i investiga-
dor les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement científic,
tècnic o artístic següents:

Metodologia de les Ciències del Comportament
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Psicobiologia
Psicologia Bàsica
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Social

ARTICLE 3
Són funcions del Departament de Psicologia:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat Rovira i
Virgili li assigni per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Realitzar propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals esti-

guin implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament de Psicologia és l’òrgan col·legiat de govern dels

departaments.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Una cinquena part del professorat no doctor que hi estigui adscrit, elegits per

aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons cor-
responents. 
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d) Una quarta part dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, elegits per
aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons cor-
responents.

e) Cinc estudiants, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, distribuïts de la manera
següent:

- Tres per a l’ensenyament de Psicologia: un de primer cicle, un de segon cicle i un
de doctorat.

- Dos d’altres ensenyaments en els quals el Departament de Psicologia imparteixi
docència.

En cas de no haver-hi candidats en algun cicle, s’acumularan en els cicles restants.
f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps

complet que hi estiguin adscrits.
3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre

anys, excepte el representant dels estudiants, que ho és cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Psicologia:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una tercera part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de
Departament ha de ser convocat en el termini de 10 dies naturals després que la petició
s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament de Psicologia.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària (mínim quatre vegades
l’any) i extraordinària.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s’escau,
aquesta es dipositarà a la Secretaria del Departament de Psicologia perquè es puguin
consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre en suport telemàtic o en
suport paper, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.
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ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de
tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present
la quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o
secretària, o les persones que els substitueixin.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departa-
ment, excepte els que s’expressen a l’article 26.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 d’aquest.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició de la meitat dels membres de la comissió.

ARTICLE 18
Cadascuna de les àrees de coneixement del Departament escolliran un coordinador o
coordinadora d’entre els membres a temps complet del col·lectiu docent i investigador.
El Consell de Departament pot establir la normativa que reguli el funcionament de les
reunions de les àrees.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 19
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 20
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi.
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ARTICLE 21 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 22 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 23
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

i aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribu-
eixin al Consell de Departament.

ARTICLE 24
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 25
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 26
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 27
El Departament de Psicologia disposa d’un pressupost format per les partides pressu-
postàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts,
d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes
de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 28
El Departament de Psicologia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau
d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període,
mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de
Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 29
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una cinquena part dels membres
del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.
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Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament de Psicologia, aprovat per Junta de Govern el 23 de novembre de 1994.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA ANALÍTICA I QUÍMICA 
ORGÀNICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Química Analítica i Química Orgànica es constitueix d’acord amb
el que estableixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat

Rovira i Virgili és l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i
investigador.

2. El Departament de Química Analítica i Química Orgànica està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement de Química Analítica i Química Orgànica.
c) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions de Departament de Química Analítica i Química Orgànica:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni
per exercir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-
sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.
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TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament de Química Analítica i Química Orgànica és l’òrgan

col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tot el col·lectiu docent i investigador (professorat permanets, contractat o funcio-

nari dels cossos docents, ajudants, personal investigador i becaris d’investigació) a
temps complet adscrit al Departament.

c) Una representació del col·lectiu docent i investigador amb dedicació a temps
parcial, elegit per aquest col·lectiu i entre aquest, en una proporció igual al 50%
d’aquest col·lectiu. 

d) Una representació dels estudiants, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest,
igual al 20% del total dels membres del Consell distribuïts de manera que el nombre
d’alumnes de doctorat sigui igual al total d’alumnes de primer o segon cicle, garantint
que hi haurà almenys un estudiant per cada ensenyament on el Departament imparteixi
docència. 

e) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

3. Totes aquelles persones que puguin pertànyer a més d’un dels col·lectius esmen-
tats tindran representació a través d’aquell amb el qual tinguin vinculació contractual.

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Química Analítica i Química Orgà-
nica:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.
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ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell
de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la peti-
ció s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. S’ha de
reunir almenys dues vegades l’any en sessió ordinària.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es dipositarà a la
Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria. 

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de
tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present
la quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o
secretària, o la persona que els substitueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. Els secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’expressen als articles 26 i 29, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una quarta part dels assistents al Con-
sell de Departament. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es
realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 han
d’estar formades per membres d’aquest. 
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3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició de qualsevol membre de la comissió.

ARTICLE 18
Ateses les característiques del Departament, s’ha de crear una Comissió Permanent del
Departament. El director o directora del Departament presideix la Comissió i en formen
part el secretari o secretària i un representant dels diferents grups de recerca de les
àrees de coneixement del Departament. A efectes de representació, s’entén per grup de
recerca aquell que tingui el reconeixement de la URV.

Són funcions d’aquesta Comissió:
a) Prendre decisions sobre els assumptes de caràcter urgent, excepte aquells que

puguin afectar estudiants i personal d’administració i serveis, dels quals haurà de donar
compte posteriorment al Consell.

b) Debatre temes de política departamental per preparar propostes que es presenta-
ran al Consell de Departament.

c) Preparar les sessions del Consell de Departament.
d) Assessorar el director o directora.
e) Totes aquelles que li encomani el Consell de Departament i li atribueixi aquest

Reglament.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 19
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 20
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 21 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 22 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 23
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 24
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 25
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.
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ARTICLE 26
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 27
El Departament de Química Analítica i Química Orgànica disposa d’un pressupost for-
mat per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtin-
guts mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 28
El Departament de Química Analítica i Química Orgànica ha de retre comptes sobre la
seva activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratè-
gica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que
ha d’elevar al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 29
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per iniciativa d’una desena part dels
membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la
qual requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament de Química Analítica i Química Orgànica aprovat en el Consell de
Departament del 22 de maig de 1997.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA 
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
El Departament de Química Física i Inorgànica es constitueix d’acord amb el que esta-
bleixen l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2
1. El Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili és

l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Química Física i Inorgànica està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d’acord amb l’Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb

les àrees de coneixement següents:
Química Física, Química Inorgànica, Física Aplicada, i Cristal·lografia i Mineralo-

gia, així com altres àrees de coneixement que s’hi puguin incorporar en el futur i, si és
el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableix l’Esta-
tut de la Universitat Rovira i Virgili.

c) El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 3
Són funcions de Departament de Química Física i Inorgànica:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat Rovira i
Virgili li assigni per exercir les seves funcions.
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b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a
tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal.
d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d’acord amb la de la Univer-

sitat mitjançant els contractes programa que s’estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de

la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als

ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos
en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels membres que hi pertanyin.

n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normes que el desenvolupin
li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o
directora i el secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de Departament

ARTICLE 5
1. El Consell de Departament de Química Física i Inorgànica és l’òrgan col·legiat de

govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o

doctora.
c) Un 50% del professorat no doctor que hi estigui adscrit. El Consell de Departa-

ment en determina els escons corresponents. Els representants han de ser elegits per
aquest col·lectiu i entre aquest.

d) Un 50% dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits. El Consell de
Departament en determina els escons corresponents. Els representants han de ser ele-
gits per aquest col·lectiu i entre aquest.

e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenya-
ments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el
Departament imparteixi docència. Aquesta representació ha de constituir el 10% del
total dels membres del Consell de Departament. El Consell de Departament en determi-
narà els escons corresponents. Els representants han de ser elegits per aquest col·lectiu i
entre aquest.

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre
anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de
la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 6
Són competències del Consell de Departament de Química Física i Inorgànica:
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a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i

elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores del

Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels membres a altres departaments, a insti-
tuts universitaris d’investigació o sobre la recepció de membres d’altres departaments.

k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Uni-
versitat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la
modificació.

n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
director o directora.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a
petició d’una d’una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el
Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de quinze dies naturals des-
prés que la petició s’hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

ARTICLE 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. El Consell
de Departament s’ha de reunir en sessió ordinària dues vegades l’any.

ARTICLE 9 
1. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre

del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, es dipositarà a la
Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel
que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la
majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari
o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir
lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la
quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o
secretària, o la persona que el substitueixi. 

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del

Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de

Departament. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre
del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
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3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es
declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departa-
ment, excepte quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin

persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es

realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que
s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que
legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler
d’anuncis del Departament i s’han de notificar als òrgans de la Universitat correspo-
nents.

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 pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a
petició d’una quarta part dels membres de la comissió.

4. Es crearà un Consell de Direcció assessor i de gestió del Consell de Departament
que estarà format pel director o directora, el secretari o secretària i per sis vocals, tres
dels quals seran proposats pel director o directora i els altres tres, per les àrees de conei-
xement. Els sis vocals seran dos de l’àrea de Química Física, dos de l’àrea de Química
Inorgànica i dos de les àrees de Física Aplicada, i Cristal·lografia i Mineralogia, i hauran
de ratificats pel Consell de Departament.

Són funcions d’aquest Consell de Direcció:
a) Prendre decisions sobre assumptes de caràcter urgent que no afectin els col·lec-

tius no representats i sobre assumptes de tràmit. En tot cas, n’haurà de donar compte
posteriorment al Consell.

b) Preparar les sessions del Consell.
c) Assessorar el director o directora.
d) Totes aquelles que li encomani el Consell i li atribueixi aquest Reglament.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió
ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el pro-
fessorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi
pertanyi. 

ARTICLE 20 
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rec-
tor o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora del Departament,
n’assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps
complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.
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ARTICLE 22
Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del

Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres

corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne

periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i

aquelles altres relatives al Departament que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribuei-
xin al Consell de Departament.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària
del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi
estigui adscrit. El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions
del Consell de Departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n’assumeix
accidentalment les funcions.

ARTICLE 25
1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb

l’aprovació d’una moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de Departament, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació.
Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió
universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no
sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 

TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
El Departament de Química Física i Inorgànica disposa d’un pressupost format per les
partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjan-
çant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Vir-
gili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
El Departament de Química Física i Inorgànica ha de retre comptes sobre la seva activi-
tat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a
cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar
al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per iniciativa d’una cinquena part dels
membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la
qual requerirà l’acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.

Disposició derogatòria
En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del
Departament Química Física i Inorgànica, aprovat per Junta de Govern el 26 de juny de
1997.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
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ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REGLAMENT DE LA UNITAT PREDEPARTAMENTAL
DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, PUBLICITAT I PERIODISME
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1
La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme es va
crear per acord de la Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili de 7 de maig de
2001, el qual li atribueix la funció d’organitzar la recerca i la docència corresponents a
les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat, i Periodisme. 

ARTICLE 2
1. La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

és l’estructura bàsica encarregada d’organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca, i
de programar i impartir la docència corresponent a les seves àrees de coneixement que
ofereixi la Facultat de Lletres i qualsevol altre centre de la Universitat Rovira i Virgili.

2. La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme
mantindrà la màxima col·laboració possible tant amb els departaments de la Universitat
Rovira i Virgili com amb els d’altres universitats, particularment aquells que integrin
àrees de coneixement idèntiques o afins a les pròpies de la Unitat.

ARTICLE 3
La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme està
constituïda per:

a) Els estudiants matriculats en l’ensenyament de Publicitat i Relacions Públiques,
d’acord amb l’Estatut de la URV i amb la legislació vigent.

b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponguin amb
les àrees de coneixement científic, tècnic o artístic de Comunicació Audiovisual i Publi-
citat, o Periodisme.

c) El personal d’administració i serveis adscrit a la Unitat.

ARTICLE 4
Són funcions de la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i
Periodisme:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assigni per exercir
les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull
l’encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d’extensió universitària i de
qualsevol altra mena que la Unitat, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el
personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Depar-
tament.

d) Elaborar la planificació estratègica de la Unitat d’acord amb la de la Universitat
mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de
la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents als
ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els requeriments dels respectius
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doc-
torat en els quals les seves àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-
ments científics, tècnics o artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d’elaboració dels plans d’estudis en els quals estiguin

implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència,

d’acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordina-
ció prevista a l’article 78.1 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previs-
tos en l’Estatut.

m) Impulsar i facilitar l’actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i
la formació permanent dels seus membres que hi pertanyen.
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n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d’estructures de la Universi-
tat, i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de pro-
grames docents i d’investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la URV i les normes que el
desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 5
Els òrgans de govern de la Unitat són el Consell de la Unitat, el cap de la Unitat i el
secretari o secretària.

Capítol 2. Consell de la Unitat

ARTICLE 6
1. El Consell és l’òrgan col·legiat de govern de de la Unitat Predepartamental de

Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme.
2. El Consell de la Unitat està format per:
a) El cap de la Unitat i el secretari o secretària de la Unitat.
b) Tots els membres de la Unitat que estiguin en possessió del títol de doctor o doc-

tora.
c) Tot el professorat no doctor que hi estigui adscrit. El Consell de la Unitat en deter-

mina els escons corresponents. 
d) Tots els investigadors en formació que hi estiguin adscrits. El Consell de la Unitat

en determina els escons corresponents.
e) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals la Unitat

imparteixi docència, corresponent a un 20% dels membres del Consell, elegits per
aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de la Unitat en determina els escons corres-
ponents.

f) Tots els membres del personal d’administració i serveis amb dedicació a temps
complet que estiguin adscrits a la Unitat.

3. Els membres del Consell de la Unitat representants dels estudiants són renovats
cada dos anys, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir
les vacants.

4. S’ha de garantir la representació dels estudiants de forma proporcional entre el
primer, el segon i el tercer cicle.

ARTICLE 7
Són competències del Consell de la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovi-
sual, Publicitat i Periodisme:

a) Elegir el cap de la Unitat i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora de la Unitat i ela-

borar la seva planificació estratègica, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla

anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activi-

tats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats docents i investigadores de la

Unitat i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i apro-

var els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la

sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’adminis-
tració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés
de professorat.

i) Participar en els processos d’avaluació, acreditació i certificació que afectin les
seves activitats.

j) Emetre un informe sobre l’adscripció dels seus membres a altres departaments i a
instituts universitaris d’investigació, o sobre la recepció de membres d’altres departa-
ments.

k) Designar els representants de la Unitat en les diferents comissions de la Universi-
tat.

l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m) Elaborar el projecte de Reglament de la Unitat i, si escau, proposar-ne la modifi-
cació.
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n) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la com-
posició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de
l’administració i ser informat periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel
cap.

p) Totes les altres que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les nor-
mes que el desenvolupin.

ARTICLE 8
El Consell de la Unitat fa dues reunions ordinàries cada any, una al començament del
curs acadèmic i l’altra al final. Les reunions extraordinàries poden ser bé per iniciativa
del cap de la Unitat o bé quan ho demani la cinquena part dels membres del Consell en
escrit signat i registrat a la Secretaria de la Unitat, en el qual s’han d’indicar els punts
concrets de la convocatòria. En aquest darrer cas, el cap de la Unitat haurà de convocar
el Consell en el termini de deu dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a la
Secretaria de la Unitat.

ARTICLE 9 
1. La convocatòria del Consell de la Unitat s’enviarà per correu electrònic amb una

antelació mínima de quaranta-vuit hores a l’adreça que indiqui cada membre del Con-
sell. Aquesta tramesa tindrà el valor de notificació oficial. A més, es penjarà al tauler
d’anuncis de la Unitat amb la mateixa antelació.

2. A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc i l’hora de la reunió, així
com l’ordre del dia, s’ha d’adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si
s’escau, aquesta es dipositarà a la secretaria de la Unitat perquè es puguin consultar.

ARTICLE 10
El Consell de la Unitat queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa
a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria
absoluta dels membres, sota la presidència del cap de la Unitat i el secretari o secretà-
ria, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc
mitja hora després de la primera, queda constituït automàticament si hi és present com
a mínim el cap de la Unitat i el secretària o secretària, o les persones que els substituei-
xin.

ARTICLE 11
L’assistència al Consell de la Unitat té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 12
1. El secretari o secretària de la Unitat actua com a secretari o secretària del Consell

de la Unitat. Podrà ser substituït en cas d’absència per la persona que designi el cap.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de la

Unitat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia
de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts prin-
cipals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 

3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el
secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adop-
tat amb el vistiplau del cap de la Unitat, sens perjudici de la ulterior aprovació de
l’acta.

ARTICLE 13 
1. El Consell de la Unitat ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els

punts que constin a l’ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre

del dia, excepte en el cas que estiguin presents tots els membres del Consell i es declari
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

ARTICLE 14
Els acords, excepte els que s’esmeten als articles 25 i 28, s’adopten per majoria simple
dels membres presents del Consell de Departament. En cas d’empat, el cap de la Unitat
tindrà vot de qualitat.

ARTICLE 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte quan qualsevol membre sol·liciti de

forma explícita el vot secret. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre tenen

lloc no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 16
Els acords adoptats pel Consell de la Unitat són efectius des del moment que s’aprovin,
excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment
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calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la
Unitat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

ARTICLE 17
1. El Consell de la Unitat 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 la
Unitat han d’estar formades per membres que hi pertanyin.

3. Les comissions les convoca el respectiu president o presidenta, bé a iniciativa
pròpia, bé a petició d’un terç dels seus membres.

Capítol 3. Òrgans unipersonals

ARTICLE 18
El cap de la Unitat la representa, la dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

ARTICLE 19
El Consell de la Unitat elegeix el cap de la Unitat entre el professorat doctor dels cossos
docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi pertanyi. 

ARTICLE 20 
La durada del mandat de cap de la Unitat és de quatre anys, amb possibilitat de reelec-
ció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

ARTICLE 21 
En cas d’absència, impediment o vacant del cap de la Unitat, n’assumeix accidental-
ment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps complet amb més antigui-
tat com a professor dels cossos docents universitaris.

ARTICLE 22
Correspon al cap de la Unitat:

a) Representar-la.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres de

la Unitat.
c) Assignar als professors adscrits a la Unitat la docència atribuïda pels centres cor-

responents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement de la Unitat.
d) Convocar i presidir el Consell de la Unitat, i executar i fer complir els seus

acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de la Unitat, i informar-ne periòdi-

cament el Consell de la Unitat.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del

pacte de dedicació, i del personal d’administració i serveis adscrit a la Unitat.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cientí-

fic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

i aquelles altres relatives a la Unitat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin
al Consell de la Unitat.

ARTICLE 23
El rector o rectora nomena, a proposta del cap, el secretari o secretària de la Unitat
entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Unitat. El
secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de la
Unitat i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

ARTICLE 24
En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per
un secretari o secretària provisional designat pel cap, que n’assumeix accidentalment
les funcions.

ARTICLE 25
1. El cap de la Unitat pot ser remogut/da del seu càrrec amb l’aprovació d’una

moció de censura.
2. La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres del Con-

sell de la Unitat, i s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha
d’incloure un candidat o candidata i el programa ha de contenir les línies de política i
gestió universitària que desenvoluparia en cas de prosperar la moció.

3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos ter-
ços dels membres del Consell de la Unitat. En el cas que la moció de censura no sigui
aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any
següent. 
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TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26
La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme dis-
posa d’un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat
i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d’acord amb la legislació vigent, l’Esta-
tut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin. 

ARTICLE 27
La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme ha de
retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la
planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica
i econòmica, que ha d’elevar al Consell de Govern. 

TÍTOL QUART. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 28
El cap, per iniciativa pròpia, o bé d’una tercera part dels membres del Consell de la
Unitat, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà l’acord de la
majoria absoluta dels membres presents del Consell.

Disposició transitòria primera
El Consell de la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Peri-
odisme s’ha de constituir segons el que preveuen aquest Reglament i l’Estatut de la Uni-
versitat Rovira i Virgili abans de gener de 2004.

Disposició transitòria segona
La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme exer-
cirà les funcions que li atribueix l’article primer del present Reglament mentre les àrees
de coneixement que hi estan adscrites no s’integrin en un departament universitari exis-
tent o formin departament propi.

Disposició transitòria tercera
La validesa d’aquest Reglament expirarà en el moment que les àrees de coneixement
adscrites a la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Perio-
disme passin a dependre d’un altre departament de la Universitat Rovira i Virgili, o
constitueixin un departament propi.

Disposició final
En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament,
s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

7  S’aprova la Normativa d’ordenació acadèmica 2004-2005

NORMATIVA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA
CURS ACADÈMIC 2004-2005

PREÀMBUL

La Normativa d’ordenació acadèmica (NOA) de la Universitat Rovira i Virgili estableix:
1. El Pla d’Ordenació Acadèmica
2. El procediment de seguiment i control de l’activitat del personal docent.
Amb el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA), queda definida i ordenada temporal-

ment i espacial i per àrees i àmbits de coneixement tota la tasca docent a dur a terme a
la Universitat. En aquest sentit, el POA ha constituït la base per a calcular les plantilles
de professorat dels departaments, fet fins ara en funció del còmput del nombre total
d’hores lectives a impartir per a cada àrea de coneixement i d’un cost mitjà del profes-
sor equivalent a jornada completa (EJC), obtingut a partir d’una distribució tipus de les
diferents categories de personal docent. 

L’entrada en vigor d’un nou marc legislatiu i normatiu (LOU i els corresponents
decrets de desplegament, LUC i nou Estatut de la URV), on destaquen, des del punt de
vista d’ordenació acadèmica, els canvis orientats cap al procés de convergència euro-
pea, desfà, en certa manera, la tradicional identificació entre càrrega lectiva en termes
d’hores de classe i recursos de professorat. Per això, i tenint en compte 

a) La progressiva posada en funcionament del sistema ECTS, impulsada pel Pla
Estratègic de Docència, aprovat pel Claustre

b) La posada en funcionament del Pacte de Dedicació, com a document que recull
tot l’encàrrec acadèmic del professor i que ha de permetre la personalització, acordada
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en consell de departament, de la distribució de la dedicació del professorat a les dife-
rents tasques docents, investigadores, de gestió, o d’altres

c) Les noves figures de professorat contractat i la seva manca de vinculació a una
àrea de coneixement determinada

d) L’estabilització general a la baixa de la càrrega docent total experimentada en els
darrers anys, només compensada per l’activació de nous ensenyaments

e) La previsió d’estabilització de la subvenció nominativa bàsica, derivada del nou
model de finançament del sistema universitari català, ajustada en el nostre pressupost a
les despeses de personal

El càlcul econòmic de les plantilles de professorat dels departaments de la URV no
es modificarà durant el curs 2004-2005, llevat dels increments derivats de necessitats
sorgides de l’activació de noves activitats, previstes en el desplegament dels nous ense-
nyaments. D’aquesta manera, qualsevol reducció eventual de la càrrega docent que es
pugui produir a l’empara d’aquesta Normativa d’ordenació acadèmica, no es veurà
reflectida en el dimensionat dels departaments afectats. Amb aquesta mesura es pretén
reduir la pressió que per a determinades àrees de coneixement podia significar el lligam
entre força docent i encàrrec docent. D’aquesta manera la decisió d’activació de matè-
ries i grups d’activitat es basa principalment en criteris acadèmics i no de justificació de
força docent, cosa que permet, en el marc del pacte de dedicació, la diversificació de
l’encàrrec docent que, a més de la impartició d’assignatures, pot incloure tota una vari-
etat de tasques de suport a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, de coordinació o
de preparació de nous ensenyaments de grau o de postgrau.

TÍTOL I. PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

ARTICLE 1
Correspon al Consell de Govern aprovar l’estructura, la normativa i els plans d’ordena-
ció acadèmica de la Universitat, compostos per l’organització acadèmica dels ensenya-
ments i l’informe docent dels departaments. Correspon als centres i als departaments
elaborar-los. El seguiment global correspon al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i
Professorat, el qual ha d’informar preceptivament la Comissió d’Ordenació Acadèmica
i Política Docent, delegada del Consell de Govern, sobre la seva evolució, almenys
dues vegades durant el curs acadèmic. L’organització acadèmica aprovada pel Consell
de Govern és un document públic, de compliment obligat. El procediment i el calen-
dari d’elaboració del pla figuren a l’annex 1.

ARTICLE 2
El pla d’estudis de cada ensenyament ha de preveure un itinerari estable de matèries
troncals i obligatòries, basat en el projecte formatiu de l’ensenyament. Qualsevol modi-
ficació a l’itinerari s’ha de fonamentar en una revisió d’aquest projecte formatiu. 

ARTICLE 3
Els centres han d’establir l’organització acadèmica de cada ensenyament, que té la
forma clàssica d’horari amb informació sobre cursos, períodes, grups, subgrups d’hora-
ris teòrics i pràctics, edifici, lloc, assignatures, departament i àrea de coneixement. Per
a millorar la coherència docent i la qualitat de l’ensenyament, es recomana que una
mateixa assignatura/grup s’adscrigui a un sol departament.

Prèviament s’han d’haver acordat:
a) Les assignatures que s’activen
En el cas de les assignatures optatives es té en compte el factor d’optativitat emprat

en el càlcul de plantilles de professorat:
Ciències Empresarials 3 
Química, Administració i Direcció d’Empreses, Dret
i Relacions Laborals 2,5
La resta d’ensenyaments 2
El fet que es comparteixin assignatures optatives entre diferents ensenyaments pot

permetre que globalment s’activi un nombre menor d’assignatures que el corresponent
a l’aplicació del factor d’optativitat a cada ensenyament. D’altra banda, el nombre
d’assignatures optatives ofertes en un ensenyament concret pot ultrapassar el correspo-
nent a aquest factor, sia perquè es comparteixin assignatures d’altres ensenyaments o
perquè la disponibilitat de professorat ho permeti, després d’acordar-ho amb els depar-
taments implicats i sempre que no comprometi el bon funcionament de l’ensenyament
afectat o el d’altres, a criteri del responsable d’ensenyament respectiu. En aquest sentit,
l’activació d’un nombre d’assignatures optatives més gran requerirà un informe del res-
ponsable de l’ensenyament en el qual se’n justifiqui la necessitat i es posi de manifest
l’acord de les parts afectades. Una ampliació de l’oferta d’assignatures eventual no ha
de significar la modificació de les assignatures programades dins el factor d’optativitat
original. Finalment, el nombre d’assignatures optatives també pot ser inferior al corres-
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ponent al factor d’optativitat si el nombre d’alumnes de l’ensenyament no garanteix una
ocupació mínima d’alumnes per assignatura. 

b) Les assignatures compartides corresponents a diferents ensenyaments/plans
d’estudis que està previst que s’imparteixin conjuntament a la mateixa hora i aula. En el
cas de plans en procés d’extinció, se n’informarà com a docència alternativa

c) Els grups d’activitat (els teòrics i les diferents tipologies dels pràctics) necessaris
per a impartir les assignatures i que s’ajustaran automàticament a allò que s’estableix en
aquesta normativa i en els criteris seguits en el document de plantilles

d) La distribució dels espais en forma d’aularis.

ARTICLE 4
A l’hora de configurar els horaris, cal tenir en compte, necessàriament, que siguin

coherents des del punt de vista dels alumnes i que resultin tan compactes com sigui
possible, buscant l’aprofitament òptim del temps i l’esforç de l’alumne i evitant frag-
mentacions de la càrrega lectiva. 

El conjunt nuclear de matèries/assignatures d’un pla d’estudis (troncals, obligatòries
d’universitat i les optatives que el centre identifiqui com a fonamentals) tendiran a con-
figurar un horari estable. Llevat, doncs, de casos justificats pel responsable de l’ense-
nyament, només caldrà revisar anualment l’horari de les assignatures específiques, de
perfil professional i caire més complementari, que, per les seves característiques,
poguessin ser encomanades a professors associats, subjectes a disponibilitat horària
canviant.

L’horari també ha de facilitar l’aprofitament de recursos de professorat. Si en assig-
nar la docència a un professor es comprova que hi ha coincidència horària entre assig-
natures, el departament afectat haurà de modificar l’assignació. Quan això no sigui
possible, tindrà preferència en el manteniment de l’horari el centre al qual es troba vin-
culat el professor en qüestió. 

Quant a l’organització horària:
◆ Cal tenir en compte que la banda horària disponible és des de les 8 h fins a les 21 h,

i que no hi pot haver classes que fraccionin la unitat de l’hora. 
◆ Les assignatures que tinguin un horari setmanal superior a tres hores (assignatures

quadrimestrals: 6 crèdits; assignatures anuals: 10,5 crèdits) han d’impartir-se, com a
mínim, en tres dies a la setmana, llevat de casos excepcionals que ho justifiquin.

◆ Les assignatures presencials podran impartir fins a un 30% de la càrrega lectiva de
manera no presencial.

◆ Les assignatures que s’imparteixen, totalment o parcialment, de manera virtual o
semipresencial han de ser comunicades al Vicerectorat de Docència i Noves Tecnolo-
gies; al mateix temps, s’ha de justificar la càrrega de treball, equivalent als crèdits assig-
nats, de manera que tant per a l’estudiant com per al professor el pes en crèdits ha de
ser el que tingui fixat l’assignatura.

L’organització acadèmica ha de ser aprovada per la junta de centre i ratificada per
la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent, delegada del Consell de
Govern.

ARTICLE 5
Els centres també poden proposar assignatures extracurriculars recomanades:

- Complements de formació identificats com a necessaris per a cursar amb èxit
assignatures obligatòries o troncals, i que poden ser recomanats als alumnes a través
dels processos de tutoria.

- Les que, juntament amb itineraris definits, permetin a l’alumne obtenir un diploma
d’especialització de pregrau, ofert explícitament pel centre.

En cada cas, la proposta d’assignatures extracurriculars ha d’estar acompanyada
d’una exposició de motius i de les dades de l’assignatura (descriptors, àrea/es de conei-
xement, crèdits, etc.). 

La Universitat també pot incloure assignatures extracurriculars de caràcter general,
les quals seran aprovades al mateix temps.

Extraordinàriament, a criteri del responsable de l’ensenyament i d’acord amb els
departaments afectats, el centre pot autoritzar fins a dues assignatures extracurriculars
addicionals que no corresponguin a aquest marc.

ARTICLE 6
Per a definir els grups d’activitat se seguirà el criteri emprat en el càlcul de plantilles:

1r i 2n cicle

◆ Teoria: 120 alumnes
◆ Problemes, seminaris o pràctiques (no de les especificades a l’apartat següent): 60

alumnes
◆ Pràctiques de laboratori, de camp o pràcticum: 20 alumnes a 1r cicle, i 10 alum-

nes a 2n cicle

Núm. 7Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003223

◆ Pràctiques d’hospital amb conveni, treballs experimentals de fi de carrera i pro-
jecte de fi de carrera: 20 alumnes a 1r cicle i 10 alumnes a 2n cicle

En el cas d’activitats que tinguin lloc fora de l’àmbit universitari (com pràctiques en
empreses, pràcticum i treballs experimentals de fi de carrera), la càrrega docent del pro-
fessor s’ha de comptabilitzar a raó d’1 crèdit per cada 5 alumnes matriculats. 

Qualsevol canvi en el nombre de grups d’activitat generat respecte de les necessi-
tats teòriques haurà d’estar subjecte a la disponibilitat actual de professorat i a l’acord
del departament afectat.

ARTICLE 7
Correspon als departaments aportar els recursos de personal docent de què disposen i
organitzar els cursos de doctorat que hagi autoritzat el Consell de Govern. Les obligaci-
ons docents que els centres els assignin, en vista de la força docent que els correspon-
gui, constitueixen la seva càrrega docent obligada, la qual serà responsabilitat
col·lectiva del departament. El consell del departament ha de distribuir aquesta càrrega
docent entre els membres d’acord amb el règim de dedicació, l’àrea de coneixement de
cadascun i l’àrea de coneixement que figuri en el pla d’estudi i l’itinerari.

A efectes de cobrir necessitats docents, sobretot corresponents a activitats pràcti-
ques, es podrà considerar àrea afí qualsevol àrea adscrita al departament. 

El conjunt nuclear de matèries/assignatures d’un pla d’estudis (troncals, obligatòries
d’universitat i optatives de caràcter fonamental) ha de tendir a ser impartit pel professo-
rat a temps complet, atesa la seva plena disponibilitat horària, mentre que, d’acord amb
la seva dedicació parcial i pel fet d’estar subjecte a canvis anuals de disponibilitat horà-
ria, s’ha de tendir a reservar per als professors associats les assignatures optatives espe-
cífiques, de perfil professional i de caire més complementari.

En la docència corresponent a crèdits teòrics d’una assignatura, no es pot assignar a
un professor menys d’1,5 crèdits. En la docència corresponent a crèdits pràctics no es
pot assignar menys d’1 crèdit.

En el cas de la docència de doctorat, no es pot assignar a un professor menys d’1
crèdit.

Aquesta càrrega docent obligada, un cop aprovada, ha de ser coberta necessària-
ment pel departament.

Les hores lectives per assignatura són les atribuïdes pel pla d’estudi, excepte en el
cas de les assignatures semipresencials i virtuals, que han de justificar una càrrega de
treball equivalent als crèdits assignats, d’acord amb l’article 4. 

ARTICLE 8
Durant la primera quinzena de desembre, finalitzat el període oficial de matrícula, el
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat farà saber als centres el nombre
d’alumnes matriculats als ensenyaments que tenen adscrits. Aquestes xifres constituiran
les dades oficials per a planificar el curs següent.

Un cop conegut el nombre definitiu d’alumnes matriculat a cada assignatura, i si
s’aprecien diferències significatives respecte de la previsió feta, els centres podran
proposar modificacions relatives a nombre de grups d’activitat, sempre subjectes a les
disponibilitats de professorat d’aquell moment i d’acord amb els departaments afec-
tats. 

Les assignatures/grups que després d’acabar el període de matrícula no tinguin
alumnes matriculats seran desactivades automàticament. El Vicerectorat d’Ordenació
Acadèmica i Professorat ha de comunicar als centres i departaments afectats aquesta
desactivació, i els departaments podran modificar la docència prèviament assignada als
professors corresponents. 

Les assignatures optatives i extracurriculars que el curs anterior hagin tingut menys
de 10 alumnes no es poden activar el curs següent. El Vicerectorat d’Ordenació Acadè-
mica i Professorat pot autoritzar excepcions en casos justificats, atenent el nombre de
places corresponents a nou accés i el total d’estudiants matriculats a l’ensenyament.

ARTICLE 9
Per a les assignatures dels plans d’estudi antics corresponents a cursos ja extingits, els
centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar una programació en
què constin, d’una manera expressa i com a mínim, les dades següents:

a) El programa i activitats de cadascuna de les assignatures.
b) El professor o professora encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la

realització i qualificació dels exàmens. S’ha de procurar que coincideixi amb l’últim
professor o professora que va impartir l’assignatura quan estava activada.

c) L’horari durant el qual es pot atendre els alumnes i, si escau, els recursos web
posats a disposició de l’alumnat. 
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ARTICLE 10
L’activitat docent del professorat en l’àmbit d’aquesta Normativa d’ordenació acadè-
mica és la que estableix la Normativa de personal acadèmic i la que derivi del desple-
gament del Pacte de dedicació.

ARTICLE 11
El professorat amb dedicació a temps complet ha de dedicar a l’alumnat (assistència i
tutories) sis hores a la setmana. El professorat amb dedicació a temps parcial o amb
reducció per càrrec ha de dedicar a l’alumnat tantes hores (assistència i tutories) a la
setmana com hores lectives li corresponguin. Aquestes hores s’han d’ajustar a les carac-
terístiques d’horari i dels grups (matí o tarda). Durant les hores d’atenció haurà de ser al
seu departament o institució sanitària. El director o directora del departament ha de fer
fixar a la cartellera d’avisos dels departaments i centres afectats l’horari d’atenció dels
diferents professors.

ARTICLE 12
El POA ha de constar de la informació següent: assignatures activades per períodes,
horaris i aularis de classes, amb especificació del tipus i del nombre de grups, assigna-
ció de professors, inclòs l’idioma en què impartiran les classes, àrea de coneixement,
departament, horaris d’atenció als alumnes i calendari d’exàmens.

TÍTOL II. PROCEDIMENT DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’ACTIVITAT DOCENT

ARTICLE 13
Correspon al responsable de l’ensenyament el seguiment de l’organització acadèmica
de l’ensenyament. En aquest àmbit, serà responsable de:

a) Desenvolupar l’organització acadèmica de l’ensenyament corresponent.
b) Coordinar els recursos humans i materials necessaris.
c) Fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora de l’ensenyament.
d) Vetllar perquè hi hagi la publicitat adequada de la guia i els programes dels ense-

nyaments.
e) Vetllar per la coherència de la docència que s’imparteix amb les directrius gene-

rals i els plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits.
f) Garantir l’atenció adequada a l’alumnat, tant pel que fa a les classes (teòriques i

pràctiques) com pel que fa a les hores de consulta.
g) Vetllar pel compliment dels horaris previstos en els aularis predeterminats.
h) Informar de les modificacions proposades al POA, d’acord amb el que preveu

aquesta NOA.
Si el o la responsable d’ensenyament té coneixement que algun professor o profes-

sora del seu ensenyament incompleix algun aspecte de la docència, ho ha de comuni-
car per escrit al director o directora del departament corresponent, per tal que aquest
prengui les mesures que pertoquin per resoldre el problema. També ha d’informar-ne al
degà o degana, o el director o directora del seu centre.

Per a les seves funcions, el o la responsable d’ensenyament compta amb el suport
del consell d’ensenyament.

ARTICLE 14
Correspon al director o directora del departament en casos d’absència, de permisos o
de vacants, utilitzar tots els recursos de personal del departament per garantir:

- La responsabilitat del contingut i l’adequació dels programes i de les pràctiques i
l’atenció d’alumnes

- La permanència al departament
- El compliment general del seu personal
- Que els professors compleixin els terminis de lliurament de les actes d’exàmens
- La docència i l’atenció als alumnes
Així mateix, ha de prendre les mesures necessàries per coordinar adequadament el

professorat que té adscrit.
No es poden recuperar hores de docència en altres horaris, llevat de casos excepci-

onals que ho justifiquin. En tot cas, quan la docència quedi descoberta temporalment
per malaltia o una altra circumstància imprevisible, ha de ser coberta preferentment
pels professors de l’àrea de coneixement corresponent que gaudeixin de reducció
docent no regulada.

Si el director o directora del departament té coneixement que algun membre del
personal acadèmic del seu departament ha incorregut en algun incompliment que esta-
bleixi l’organització acadèmica, ha de seguir els passos següents:

a) Adreçar-se a qui realitza l’incompliment per intentar resoldre el problema.
b) Si no obté cap solució positiva al problema plantejat, ho ha de comunicar per

escrit al degà o degana, o al director o directora o persona en qui delegui. Ambdós,
conjuntament, hauran de determinar la manera de procedir per resoldre el problema
plantejat.
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c) Si el problema no queda resolt, cal que es reuneixi amb el degà o degana per tra-
metre un escrit adreçat al vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat
a fi que n’iniciï el tràmit disciplinari, si entén que convé.

d) Si l’incompliment es refereix al tema d’actes, cal seguir el procediment establert
en l’article 13 de la Normativa i procediment per emplenar les actes d’examen.

ANNEX I

Aquest annex recull el calendari d’actuacions de departaments, centres, Servei de Ges-
tió Acadèmica i Estudiants (SGAiE) i Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat,
necessàries per a completar el procés d’elaboració del POA 2004-2005.

1. Durant el mes de desembre, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
trametrà als centres el nombre d’alumnes matriculats a les assignatures dels ensenya-
ments que tenen adscrits. Aquestes xifres constituiran el nombre oficial a tenir en
compte a l’hora de planificar el POA del curs següent.

2. Al mateix temps, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat indicarà
les assignatures optatives, les extracurriculars i els grups lectius que no poder ser acti-
vats de nou el curs pròxim, atenent el nombre d’estudiants matriculats. Els centres
poden presentar-hi al·legacions, fins al 15 de gener. Una vegada hagin estat resoltes, el
conjunt d’assignatures/grups lectius afectats serà eliminat de la planificació del POA
següent.

3. Durant el mes de gener el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat tras-
lladarà automàticament la informació del POA del curs 2003-2004 per a actualitzar la
del 2004-2005. A partir d’aquest trasllat, el SGAiE iniciarà l’actualització pel que fa a:

◆ Assignatures optatives i extracurriculars amb menys de 10 alumnes matriculats
◆ Cursos que inicien la seva implantació, corresponents a plans nous que s’estan

desplegant. En la mesura del possible, s’informarà si hi ha docència alternativa.
◆ En els plans en procés d’extinció:
- Desactivar els cursos extingits
- Si no hi ha docència alternativa en el pla nou, fixar les assignatures com a examen

o tutoria, segons si es troba en el primer o en el segon any d’extinció.
4. A partir de l’aprovació de la NOA pel Consell de Govern, el Vicerectorat d’Orde-

nació Acadèmica i Professorat demanarà als centres la proposta d’activació d’assignatu-
res per al curs 2004-2005, i les modificacions, si escau, respecte al curs anterior. 

5. Simultàniament, i fins al 15 de febrer, s’obrirà un termini perquè els departaments
comuniquin als centres les seves propostes quant a fixació de l’itinerari, així com qual-
sevol canvi en la situació del professorat que imparteixi docència. Si els centres no
reben cap notícia dels departaments en aquesta data, s’entendrà que els departaments
no proposen canvis respecte al curs anterior.

6. Els centres, entre el 15 de febrer i el 15 de març, i coordinadament amb els
departaments implicats, fixaran/confirmaran les assignatures que s’han d’activar, els
períodes, i els departaments/àrees de coneixement que aportaran els recursos de perso-
nal docent.

7. Abans del 15 de març, els departaments, per acord dels consells de departament,
fixaran/confirmaran la docència assignada als seus professors, pel que fa a la part de
l’itinerari que queda estable, i la reflectiran al pla docent, dins el sistema informàtic. Si
l’assignatura és impartida per més d’un professor, s’haurà d’indicar el responsable de
l’assignatura a l’activitat d’examen, que és el que signarà l’acta. A les assignatures que
es prevegi que siguin impartides per nou professorat convindrà indicar-hi la descripció
de la plaça que s’hagi de cobrir. 

8. Abans del 20 de març, els centres hauran de comunicar al Vicerectorat d’Ordena-
ció Acadèmica i Professorat els canvis proposats respecte al POA anterior, pel que fa a:

a) Les assignatures compartides
b) Els grups lectius, i els grups d’activitat
c) Els quadrimestres d’impartició
d) Les assignatures que s’han d’activar, tant si són assignatures no activades el curs

anterior com si són noves
e) Les assignatures que s’han de desactivar
f) Les àrees de coneixement/departament amb el nombre de crèdits que correspon a

cada àrea
Al mateix temps, hauran de comunicar a cada departament afectat la càrrega lectiva

prevista.
9. Durant el mes d’abril, el SGAiE haurà de verificar que l’activació compleixi els

requisits establerts en els plans d’estudi i en aquesta normativa. El Vicerectorat d’Orde-
nació Acadèmica i Professorat comunicarà al centre el seu acord, si escau. Al mateix
temps, s’actualitzaran els canvis al sistema Acadèmia i es donaran a conèixer als depar-
taments afectats.
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10. Abans del 30 d’abril, els departaments hauran de completar el pla docent, intro-
duint-hi el professor o professora assignat a les noves assignatures, les activades de nou
o les objecte de modificació, d’acord amb el que estableix el punt 6.

11. En el mateix termini, i a la vista dels resultats de l’assignació, els departaments
hauran de comunicar als centres l’acceptació de la càrrega lectiva assignada. En el cas
que no puguin assumir-la, ho hauran de comunicar al centre i al Vicerectorat d’Ordena-
ció Acadèmica i Professorat per tal que, si escau, es modifiqui l’assignació o es reconsi-
deri l’activació. En tot cas, si el 30 d’abril el centre no ha rebut cap comunicació,
aquest entendrà que el departament accepta la càrrega lectiva assignada. 

12. Abans del 20 de maig, en els casos en què es produeixin modificacions, els cen-
tres introduiran per a cada assignatura i grup d’activitat els horaris teòrics i pràctics que
s’han de seguir durant el primer i segon quadrimestre i els aularis corresponents.

13. Un cop el centre hagi introduït l’horari, si al pla docent sols hi figura un profes-
sor o professora, automàticament aquest quedarà inserit a la part d’horaris (Acadèmia).

Entre el 20 i el 31 de maig, després que el centre hagi finalitzat la introducció
d’horaris, el departament completarà la distribució dels professors entre les activitats de
cada assignatura, si a pla docent hi figura més d’un professor, i indicarà la llengua
d’impartició de l’activitat. Un cop finalizat aquest procés i aprovat pel Consell de
Departament, ho comunicarà al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 

14. Amb el mateix termini, cada junta de centre haurà d’aprovar l’organització de la
docència proposada i acceptada pels departaments, i ho haurà de comunicar al Vice-
rectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 

15. Amb el mateix termini, els departaments hauran de lliurar als centres el pro-
grama de les assignatures i comunicar-los el tipus de pràctica, si escau. En el cas
d’assignatures impartides virtualment o semipresencialment, els professors han de pre-
parar també un pla de treball per a cada assignatura d’aquestes característiques.

16. Paral·lelament, durant els mesos d’abril i maig, l’Escola de Doctorat, d’acord
amb els diferents departaments implicats, haurà de completar el POA amb la introduc-
ció dels cursos de doctorat, si escau.

17. Les dates d’examen es mantenen d’un curs a l’altre en el mateix dia de la set-
mana i el mateix horari, adaptant-se el dia de calendari. Si hi ha algun motiu excepcio-
nal que provoqui un canvi, el centre ho haurà d’actualitzar durant el mes de juny.

18. Abans del 30 de juny, un cop completada l’organització acadèmica dels dife-
rents ensenyaments amb la inclusió dels cursos de doctorat, els centres l’hauran de lliu-
rar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, el qual la sotmetrà a
l’aprovació del Consell de Govern. A partir d’aquell moment, centres i departaments
podran obtenir el POA corresponent al curs 2004-2005 en els diferents formats esta-
blerts.

19. Abans del 10 de juliol, els departaments hauran de facilitar al seu professorat la
fitxa en què consti la docència que han d’impartir el curs següent. 

20. Abans del 15 de juliol cal traslladar a la web les dades que es requereixin als
alumnes, perquè es matriculin amb tota la informació necessària.

21. Durant el mes de novembre, un cop conegut el nombre definitiu d’alumnes
matriculat a cada assignatura, i si s’aprecien diferències significatives respecte de la
previsió feta, els centres podran proposar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Pro-
fessorat modificacions relatives al nombre de grups d’activitat, sempre subjectes a les
disponibilitats de professorat en aquell moment i d’acord amb els departaments afec-
tats. 

22. L’última setmana de novembre es desactivaran automàticament les assignatures
que no tinguin matriculat cap alumne.

23. En acabar el primer quadrimestre (el mes de gener de 2005) i després de finalit-
zar el segon (el mes de maig), els centres i els departaments i l’Escola de Doctorat han
d’actualitzar el POA, si escau. Les diferents modificacions han de ser aprovades per la
Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent.

ANNEX II 

1. El període lectiu per al curs 2004-2005 és el següent:
- Primer quadrimestre 27-09-2004 fins al 21-01-2005 
- Exàmens 1r quadrimestre (1a conv./conv. addic.) 24-01-2005 fins a l’11-02-2005 
- Segon quadrimestre 14-02-2005 fins al 03-06-2005 
- Exàmens 2n quadrimestre (1a o 2a conv.) 06-06-2005 fins al 23-06-2005 
- Exàmens (2a conv.) 01-09-2005 fins al 16-09-2005 

Dies no lectius:

Nadal: del 22 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos
Setmana Santa: del 21 al 28 de març, ambdós inclosos
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2. Els ensenyaments que s’inicien al febrer es regeixen per un calendari específic,
que ha de ser aprovat per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent.

3. Doctorat
Inici del curs 15-10-2004
Final del curs 20-09-2005
Els períodes indicats inclouen els d’exàmens a tots els efectes lectius.

8  S’aproven les modificacions de les normatives següents:

MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NORMATIVES DE MATRÍCULA
I ACADÈMICA DE LA URV 

CURS 2003-2004

Els canvis que es proposen a les normatives es justifiquen per les raons següents:

Solucionar problemàtiques dels alumnes, sorgides per no complir els terminis 
establerts

1) Hi ha alumnes que no han presentat, en el termini que corresponia, sol·licituds
per a diferents tràmits que condicionen la seva matrícula. Ens referim a: adaptacions de
pla vell a pla nou (alumnes no matriculats en cap pla) i convalidacions d’estudis.

La modificació proposada estableix un altre període dins el mes de gener per pre-
sentar aquestes sol·licituds. Si són resoltes favorablement, els alumnes podran matricu-
lar (adaptacions) / ampliar (convalidacions) la seva matrícula el mes de febrer. Si les
convalidacions afecten assignatures de primer quadrimestre, els efectes només seran
acadèmics.

2) Hi ha alumnes que en el període de matrícula no han inclòs la matrícula
d’alguna assignatura que s’imparteix en el primer quadrimestre del curs, tot i que conti-
nuen assistint a classe. Actualment, no es preveu que en el període d’ampliació del
febrer s’hi puguin incloure assignatures de 1r quadrimestre.

La modificació que es proposa estableix que, en casos excepcionals, el centre pot
decidir autoritzar la matrícula, però, en aquest cas, els alumnes només tindran dret a la
convocatòria d’exàmens de setembre, atès que les actes de gener ja estaran generades
quan l’alumne formalitzi aquesta matrícula.

3) Hi ha alumnes que no s’han matriculat en el període de matrícula establert,
incloent-hi aquells que volien reprendre estudis, i que ho poden fer al període extraor-
dinari de febrer. Es troben, però, en les mateixes condicions que els del punt anterior,
atès que no ho poden fer d’assignatures de 1r quadrimestre.

La modificació que es proposa, doncs, va en la mateixa línia exposada en el parà-
graf anterior.

D’aquesta manera, a més, es podrà aplicar correctament la Normativa de Perma-
nència, que estableix que l’alumne ha de matricular-se de totes les troncals no supera-
des el curs anterior.

Adequar les normatives a allò que determinen els reials decrets publicats el mes 
de setembre, dins de l’àmbit de la convergència europea d’educació superior

En el mes de setembre es va publicar el Reial decret 1044/2003, pel qual s’estableix el
procediment pel qual les universitats han d’expedir el Suplement Europeu del Títol.
També es va publicar el Reial decret 1125/2003, pel qual s’estableix el sistema europeu
de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries, i amb el qual
entren en vigor de manera immediata la majoria de qüestions que s’hi plantegen.

Això ha provocat que s’hagin d’adequar els apartats del sistema de qualificacions i
mitjana ponderada i s’hagi d’eliminar el procediment d’adaptacions idèntiques, atès
que les assignatures convalidades, a partir d’ara, ja poden incorporar la qualificació de
procedència i la mitjana de les notes no es veu afectada de manera negativa.
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MODIFICACIONS PUNTUALS DELS PLANS D’ESTUDI

NORMATIVA I PROCEDIMENT PER EMPLENAR LES ACTES D’EXAMEN. 
CURS 2003-2004

I. CONSIDERACIONS GENERALS

El valor i la importància de les actes d’examen com a documents fefaents que acredi-
ten, en darrera instància, la validesa dels títols acadèmics i professionals els fa objecte
d’especial atenció per als centres, alhora que exigeixen que els mateixos centres tin-

Centre Ensenyament Modificació

Facultat d’Enologia Llicenciatura en Enologia 
(2003)

• Es proposa que l’adapta-
ció entre assignatures 
objecte de diversificació de 
matèries optatives, la vagi 
establint el centre a mesura 
que es desenvolupi el pla 
d’estudis. A mesura que es 
vagin concretant les noves 
assignatures, s’haurà de 
comunicar al Vicerectorat.

Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia 

Llicenciatura en Pedagogia 
(1993)

• Modificació del cicle de 
les assignatures optatives 
del pla. Totes les assignatu-
res seran de primer i segon 
cicle.

ETSEQ Enginyeria Química (1993) • Modificació de la distri-
bució de crèdits de Tracta-
ment de la Contaminació 
Atmosfèrica, que passa de 
4,5 crèdits teòrics a 3 crè-
dits teòrics i 1,5 de pràctics.

Enologia 1996 Enologia 2003

Matèria Codi assig. Assignatura Crèdits Matèria Codi assig. Assignatura Crèdits

Complements de 
Viticultura

19012215 Complements de Viticultura 9 Complements de 
Viticultura

19012221 Factors externs de la producció 
Vitícola

4.5

Complements 
d’Enologia

19012211 Coneixement dels vins de les 
DO catalanes

4.5 Complements 
d’Enologia

19012212 Disseny d’un celler 4.5

19012217 Anàlisi sensorial aprofundida 4.5

Complements
de Química
Enològica

19012201 Anàlisi instrumental enològica 4.5 Complements de 
Química Enològica

19012220 Criança i envelliment de vins 4.5

Complements
de Bioquímica
i Microbiologia 
Enològiques

19012213 Micologia vitícola 4.5 Complements de 
Bioquímica i 
Microbiologia 
Enològiques

19012214 Vins escumosos del món 4.5

19012219 Biotecnologia Enològica 4.5

Complements 
d’Economia
i Legislació 
Vitivinícola

19012216 Organització Empresarial 3 Complements 
d’Economia i 
Legislació 
Vitivinícola

19012225 Viabilitat econòmica d’un 
celler

6

Complements de 
Cultura Enològica

19012218 Patologia i tractament 4.5 Complements de 
Cultura Enològica

Complements 
d’Enginyeria 
Enològica

Complements 
d’Enginyeria 
Enològica

19042201 Investigació i desenvolupament 
en Biotecnologia

4.5

19042202 Noves tecnologies i qualitat del 
vi

4.5
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guin una cura especial tant en elaborar-los com en custodiar-los. Amb la finalitat d’evi-
tar problemes que, en algun cas, poden arribar a l’anul·lació de títols i a determinades
responsabilitats administratives i penals, s’ha aprovat la Normativa i procediment per
emplenar les actes corresponents a la realització d’exàmens.

II. PROCÉS DE GENERACIÓ D’ACTES

1. Les actes dels diferents ensenyaments hauran d’estar generades el dia que s’inicia
el període d’exàmens de cada convocatòria. Les dades contingudes al sistema informà-
tic en el moment de la generació han de ser les següents: curs acadèmic, número de
full, centre, ensenyament, codi i nom de l’assignatura, núm. de DNI, i nom i número
d’ordre dels alumnes, estadística i el nom del professor o professora responsable,
d’acord amb la informació que figura al Pla d’Ordenació Acadèmica (POA).

2. Les actes s’hauran de generar per grup lectiu. En els casos d’assignatures matricu-
lades com a crèdits lliures per alumnes d’altres ensenyaments, el centre pot optar entre:

◆ Desglossar les actes per ensenyaments, de manera que, una vegada les hagi signat
el professor o professora, se’n pugui trametre l’original a les secretaries corresponents,
les quals han d’acreditar l’expedient dels alumnes.

◆ Fer una acta conjunta, de manera que, una vegada l’hagi signat el professor o pro-
fessora, se’n pugui trametre una còpia a les secretaries corresponents, les quals han
d’acreditar l’expedient dels alumnes. 

Els alumnes que hagin participat en un programa institucional de mobilitat figuraran
en una acta única, en la qual s’hauran d’incloure totes les assignatures que hagi cursat
a través d’aquest programa.

3. Els professors, si detecten l’assistència a classe d’algun alumne que no figura en
el llistat d’alumnes matriculats, han de posar-ho en coneixement dels alumnes afectats i
de la secretaria del centre per tal de poder corregir-ho, si escau, al més aviat possible.

Un alumne que no figura en les llistes oficials no pot presentar-se a examen.
4. Si per qualsevol error o causa justificada cal estendre alguna acta especial o afe-

gir-hi el nom d’un alumne no inclòs inicialment, la secretaria del centre o el Servei de
Gestió Acadèmica i Estudiants són els únics autoritzats a fer-ho, mai no podrà fer-ho el
professor o professora, atès que només aquells serveis poden acreditar la condició de
matriculat.

5. Els alumnes als quals s’hagi anul·lat la matrícula no han de constar en l’acta. La
secretaria o el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants han d’actualitzar totes les inci-
dències abans de la generació d’actes.

III. QUALIFICACIÓ DE LES ACTES

1. El secretari o secretària del centre ha de comunicar al professor o professora res-
ponsable el moment en què ja pot començar a introduir, informàticament, les qualifica-
cions corresponents a les assignatures i grups que ha impartit aquell curs o
quadrimestre, d’acord amb la informació que consta en el Pla d’Organització Acadè-
mica dels ensenyaments que l’afectin.

2. La introducció de les qualificacions pot ser realitzada des de qualsevol ordinador
que contingui els requeriments tècnics mínims (vegeu el manual per emplenar les actes
d’examen).

Cada professor o professora tindrà un password, que l’acreditarà com a responsable
d’aquella determinada acta. Aquesta identificació no pot ser transferida a ningú altre
per qüestions de seguretat.

3. El professor o professora, a l’hora de qualificar els alumnes en la convocatòria
corresponent, haurà de fer-ho quantitativament, en nombres enters amb expressió d’un
decimal (fins i tot en cas de suspens); a aquesta qualificació s’hi afegirà la qualificació
qualitativa. 

4. L’escala numèrica és la següent:
◆ 0 a 4,9: suspens (S)
◆ 5,0 fins a 6,9: aprovat (AP)
◆ 7,0 fins a 8,9: notable (NT)
◆ 9,0 fins a 10: excel·lent (EX)
◆ 9,0 fins a 10: matrícula d’honor (MH)
El nombre de matrícules d’honor no podrà excedir el 5% dels alumnes matriculats

en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d’alumnes
matriculats sigui inferior a 20 alumnes; en aquest cas, es podrà concedir una sola MH. 

◆ 5. A més, els alumnes també poden ser qualificats amb:
◆ 5,0: aprovat compensat (AC) (una vegada modificat el suspès per avaluació global)
◆ Prerequisit (PR)
◆ No presentat (NP)
6. El professor o professora, a l’hora de qualificar els alumnes amb assignatures amb

prerequisits no superats, podrà optar entre:
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◆ Qualificar-los com a no presentat. Quan l’alumne superi l’assignatura objecte de
prerequisit, haurà d’introduir la qualificació atorgada en la convocatòria que supera
l’assignatura

◆ Qualificar-los amb la nota obtinguda. Quan l’alumne superi l’assignatura objecte
de prerequisit, es recuperarà automàticament aquesta qualificació en la convocatòria
que supera l’assignatura.

Independentment de l’opció triada i sempre que l’alumne no superi l’assignatura
objecte de prerequisit, la qualificació que figurarà a l’acta serà la de PR (prerequisit).

IV. QUALIFICACIÓ PER AVALUACIÓ GLOBAL

1. Si els centres proposen el sistema alternatiu d’avaluació global, el Consell de
Govern n’ha d’establir prèviament, almenys: el valor mínim, els marges possibles res-
pecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits troncals que han de superar-se, o les
mesures equivalents.

2. A més, els centres han de crear una comissió d’avaluació, delegada de la junta de
centre, per fer l’avaluació global i qualificar els alumnes i estendre’n l’acta correspo-
nent. Igualment, ha d’elaborar un informe anual que cal trametre a la Comissió d’Orde-
nació Acadèmica i Política Docent, delegada del Consell de Govern.

V. TERMINIS PER EMPLENAR LES ACTES

1. El termini per signar les actes, finalitzar l’entrada de qualificacions i completar les
actes acaba als 10 dies naturals després de l’examen de cadascuna de les assignatures,
en la convocatòria de setembre; i als 15 dies naturals, en les convocatòries de febrer i
juny.

Complir aquestes dates és un deure indefugible per al professorat, ateses les conse-
qüències negatives que té per als alumnes i per a la gestió de matrícula no fer-ho.

2. El secretari o secretària de centre haurà de comprovar el compliment dels termi-
nis diàriament, a mesura que transcorre el marge previst. En cas d’incompliment (no
haver signat o no haver qualificat la totalitat dels alumnes) s’haurà de posar en contacte
amb el professor o professora responsable de l’assignatura afectada i ho haurà de
comunicar al departament corresponent.

3. El professor o professora, a mesura que tanqui l’acta d’una assignatura, ha d’anar
a secretaria a signar-la.

Els dies onzè (setembre) i setzè (febrer i juny) després del darrer examen, els direc-
tors de departament signaran les actes que no hagin estat signades encara pels profes-
sors adscrits a llur departament.

4. El dia següent a la fi del període per emplenar les actes de cada convocatòria, el
Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies verificarà quines actes estan pendents de
tancament. A continuació, ho notificarà als professors afectats, i els demanarà que for-
mulin les al·legacions que considerin oportunes, per escrit, en un termini de quinze
dies. Igualment, trametrà còpia de les notificacions als departaments corresponents,
que també podran aportar les consideracions que creguin convenients, en el mateix ter-
mini.

5. Un cop completada la signatura d’actes de cada convocatòria, el secretari o
secretària de centre haurà de trametre un informe al vicerector o vicerectora responsa-
ble, en el qual haurà d’especificar la relació de professors que: 

a) No han qualificat els alumnes en el termini previst
b) No han signat les actes en el termini previst
En tots dos casos, el secretari o secretària de centre haurà d’indicar quan i com s’ha

resolt cada incidència.
Així mateix, haurà d’incloure-hi altres incidències que es consideren rellevants.
Igualment, haurà de trametre l’informe, en els aspectes que els incumbeixi, als

departaments afectats.
6. Un cop completada tota la documentació relativa a cada convocatòria, en el cas

de professorat de cossos docents universitaris, el vicerector o vicerectora responsable la
trametrà al president de la Comissió d’Avaluació de Professorat, per tal que sigui consi-
derada als efectes de la concessió dels trams de docència. Inclourà, si escau, les consi-
deracions addicionals que consideri rellevants.

La mateixa documentació, en el cas de professorat contractat o interí, serà tramesa
al vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat amb la finalitat que la
tingui en compte, si escau, en la renovació de contractes i nomenaments.

VI. TANCAMENT DE LES ACTES

1. Una vegada el professor o professora responsable hagi emplenat l’acta totalment
i hagi gravat les qualificacions, la secretaria del centre la imprimirà automàticament, i
estarà disponible per a la signatura. Un cop el professorat hagi fet les comprovacions
oportunes, si escau, ha de signar-les en un dels marges de cada full. En l’últim full de
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l’acta, immediatament després de l’últim alumne o alumna, hi ha de figurar la data i la
signatura del professor o professora. 

2. Les actes han de ser signades pel professor o professora responsable d’aquell
grup. Si en el grup hi figura més d’un professor responsable de l’acta, tot i que pot ser
signada per tots plegats, l’acta només serà considerada vàlida si té la signatura del pro-
fessor o professora responsable del grup. 

Les actes corresponents a assignatures matriculades dins de programes institucio-
nals de mobilitat hauran de ser signades pel coordinador o coordinadora del programa,
que haurà de traslladar la qualificació obtinguda per l’alumne o alumna a la universitat
d’origen, d’acord amb les equivalències de la Universitat Rovira i Virgili.

Cap professor o professora no podrà qualificar alumnes que siguin familiars de pri-
mer grau de consanguinitat. En aquests casos, serà el departament que haurà de pren-
dre les mesures pertinents perquè l’alumne o alumna en qüestió sigui qualificat per una
persona diferent del familiar.

Els professors ajudants, els substituts i els becaris no poden signar actes.
Si per alguna raó extraordinària, el professor o professora responsable de l’assigna-

tura no pot signar l’acta, ho ha de fer el director o directora del departament. En cap
cas, però, no es poden superar els límits fixats per lliurar les actes a les secretaries,
d’acord amb el que s’estableix en l’apartat V. Terminis per emplenar les actes.

Si en finalitzar el termini corresponent a l’últim dia de la convocatòria, queden
actes completes per emplenar, o a alguns alumnes no els consten les qualificacions i es
produeix una situació que fa necessari el tancament de l’acta, el secretari o secretària
del centre ho haurà de fer saber al director o directora del departament i es procedirà,
de manera automàtica, a qualificar a tots els alumnes com a no presentats.

3. Les secretaries de centre no poden acceptar de cap professor o professora les
actes que no reuneixen les característiques indicades en aquesta Normativa.

4. L’acta original ha de quedar dipositada a la secretaria del centre.

VII. ESMENES A LES QUALIFICACIONS

1. En el cas que hi hagi alguna esmena a fer en l’acta, segons el període transcorre-
gut, s’actuarà seguint el procediment següent: 

a) Si s’està dins del període general d’exàmens de cada convocatòria, el professor o
professora pot fer la modificació directament, adreçant-se a la secretaria del centre.

b) Si no han transcorregut un màxim de tres mesos després de la convocatòria afec-
tada, el professor o professora ho ha de demanar al secretari o secretària del centre, el
qual l’ha d’autoritzar, si escau. 

c) Si han transcorregut més de tres mesos, però menys d’un any, i es presenta algun
cas excepcional que requereixi una modificació, el professor o professora ha de dema-
nar-ne l’autorització al vicerector o vicerectora de Docència i Noves Tecnologies, amb
el vistiplau de degà o degana o del director o directora del centre, i del director o direc-
tora del departament. 

d) Quan la modificació afecti actes que sobrepassin un any de la data de signatura,
el professor o professora haurà de presentar, a més, un informe detallat que justifiqui la
petició.

Quan la correcció de les actes es produeixi com a conseqüència dels apartats b, c, i
d, un cop realitzada la correcció, s’ha de tornar a imprimir l’acta corregida, la qual s’ha
de datar i signar de nou. 

VIII. ARXIU DE LES ACTES

1. Un cop finalitzades totes les convocatòries d’un curs (convocatòries de febrer,
juny i setembre), les actes s’han de relligar i custodiar, de manera que siguin inaccessi-
bles a les persones alienes al servei. En l’índex que ha de constar en el volum relligat, hi
figurarà una diligència del secretari o secretària del centre, que acreditarà que les actes
s’ajusten a la normativa vigent.

El secretari o secretària del centre i el o la cap de la secretaria són les persones
directament responsables de la custòdia de les actes. 

2. L’acta és l’únic document fefaent pel que fa a les qualificacions. Qualsevol altre
document –llistes, paperetes, resum de qualificacions, etc.– són únicament notificaci-
ons per als alumnes. En cas de discrepància, només pot ser considerat vàlid el que
expressa l’acta.

3. En finalitzar el procés, les actes hauran de ser microfilmades per duplicat; una de
les còpies quedarà dipositada al centre, i l’altra, al Servei de Gestió Acadèmica i Estu-
diants.

Núm. 8Full Oficial 37 / Consell de Govern de 19 de desembre de 2003



Full Oficial 37 / Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003232

PROPOSTA DE LA NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de
Junta de Govern, el 23 de maig de 2001.

La Normativa va ser actualitzada i aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadè-
mica i Política Docent, delegada de Junta de Govern, el 15 de desembre de 2003.

ACCÉS

Nre. de places: El nombre de places ofertes és de 50.
Titulacions i/o estudis des dels quals s’hi pot accedir:
- L’Ordre del 22 de desembre de 1992 i la del 10 de desembre de 1993 estableixen

les titulacions que permeten accedir a l’ensenyament de segon cicle: llicenciatura en
Antropologia Social i Cultural.

- Podrà accedir als estudis d’Antropologia Social i Cultural (només de segon cicle)
qui hagi finalitzat els estudis/superat el primer cicle d’alguns dels estudis següents:

 Títol de Mestre (en qualsevol de les seves especialitats).
 Diplomatura en Infermeria.
 Diplomatura en Treball Social.
 Diplomatura en Educació Social.
 Llicenciatura en Belles Arts.
 Llicenciatura en Filosofia. 
 Llicenciatura en Economia. 
 Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses. 
 Llicenciatura en Dret. 
 Llicenciatura en Sociologia. 
 Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració. 
 Llicenciatura en Psicologia. 
 Llicenciatura en Pedagogia. 
 Llicenciatura en Història. 
 Llicenciatura en Història de l’Art. 
 Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques. 
 Llicenciatura en Filologia (qualsevol especialitat). 
 Llicenciatura en Geografia. 
 Llicenciatura en Humanitats. 
 Llicenciatura en Periodisme. 
 Llicenciatura en Comunicació Audiovisual. 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de la gestió del procés

L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres a través de la secre-
taria del centre amb la col·laboració del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini perquè les persones interessades presentin sol·licituds és de l’1 al 30 de juny.
En el cas que no es cobreixin la totalitat de places, s’obrirà un nou termini de l’1 al 15
de setembre.

Hi ha també la possibilitat d’admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudi-
ants del 15 al 31 de gener següent.

Documents que cal adjuntar

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:
- Original i fotocòpia, o fotocòpia confrontada, del DNI.
- Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats que permetin l’accés al

segon cicle, en la qual constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura, i en el
cas d’estudis de 1r i 2n cicle que hi consti la superació del 1r cicle.

- Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, o bé com-
provant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.

- Original i fotocòpia del certificat d’idiomes cursat en un centre oficial. 

Lloc de presentació

La sol·licitud i la documentació caldrà presentar-les a la secretaria de la Facultat de Lle-
tres.

Adreça: Pl. Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona
Telèfon: 977 55 95 13
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Correu electrònic: secllet1@fll.urv.es
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres d’11h a 13h i de 16h a 17h, i dimarts,

dijous i divendres de 10h a 13h.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Si la demanda de places excedeix la capacitat abans esmentada, el centre ordenarà les
sol·licituds d’acord amb els criteris i proves que es descriuen a continuació:

Expedient acadèmic (5 punts).

Via d’accés: llicenciatura (1 punt). 
Nota mitjana de l’expedient acadèmic (4 punts). La puntuació de cada assignatura

serà valorada amb la taula d’equivalències següent: suspens=0, aprovat=1, notable=2,
excel·lent=3, matrícula d’honor=4 (considerant aprovat la qualificació entre 5 i 6,9;
notable, entre 7 i 8,9; excel·lent, entre 9 i 9,9; i matrícula d’honor, 10).

Coneixements d’idiomes (1 punt).

S’ha d’acreditar un mínim de tres anys en institucions de prestigi reconegut (Servei Lin-
güístic, Escola Oficial d’Idiomes, Institut Francès, Institut d’Estudis Nord-americà, Insti-
tut Britànic, etc.), o haver superat els exàmens o els nivells de certificació
corresponents.

Coneixements previs d’Antropologia Social (2 punts).

Es reconeix un màxim de 2 punts als alumnes que hagin cursat prèviament alguna
assignatura d’Antropologia Social de manera reglada (en llicenciatures o diplomatures,
en estudis de tercer cicle o en cursos organitzats per institucions científiques d’antropo-
logia social), segons la taula següent:

- Assignatures de 3 crèdits: 0’5
- Assignatures de 4’5 crèdits: 0’75
- Assignatures de 6 crèdits: 1
- Assignatures de 9 crèdits: 1,45
- Assignatures de 12 crèdits: 2
- Assignatures inferiors a 3 crèdits: 0’15 per crèdit

Entrevista personal obligatòria (2 punts).

Tots els candidats hauran de passar per una entrevista amb algun dels tutors de l’àrea, la
qual versarà sobre les motivacions i l’interès del candidat o candidata per realitzar la lli-
cenciatura en Antropologia Social i Cultural, el seu grau de coneixement i domini de
les ciències socials i humanes, i la seva disponibilitat.

Les sol·licituds es classificaran i ordenaran per ordre decreixent de puntuació fins a
completar la quota respectiva, segons els criteris establerts abans. Si es produeix igualtat en
la puntuació obtinguda aplicant aquests criteris, caldrà atendre la mitjana obtinguda, direc-
tament, de l’expedient acadèmic més els resultats de la puntuació en l’entrevista personal.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió for-
mada per:

- El degà o degana de la Facultat de Lletres, o persona en qui delegui, que presidirà
la comissió

- El o la responsable de l’ensenyament d’Antropologia Social i Cultural
- El o la cap de secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari tècnic.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, el mes de juliol es farà públic al tauler d’avisos del centre
el llistat d’admesos i no admesos a l’ensenyament de segon cicle. Les persones admeses
rebran també per escrit la notificació i se’ls comunicarà, si escau, els complements de
formació, els continguts formatius i/o els mecanismes de substitució.

Segons estableix l’art. 59.5b) de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la publica-
ció del llistat substituirà la notificació individualitzada a les persones interessades.

A partir de la data de publicació del llistat d’admesos i no admesos, les persones
interessades podran presentar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili,
en el termini d’un mes.

En cas que quedessin places sense cobrir, s’obriria un segon període de preinscrip-
ció el setembre, amb el mateix procediment esmentat anteriorment.

MATRÍCULA

El termini de la matrícula coincidirà amb alguna de les franges destinades per als alum-
nes de nou accés, i es realitzarà a la sala d’automatrícula del centre. 
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COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (SI ESCAU)

L’ordre ministerial que determina les titulacions i els estudis previs del primer cicle no
preveu l’establiment de complements de formació. 

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (SI ESCAU)

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, del 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos estudis, o de diferents, que es cursin amb els corresponents a segon cicle,
per a obtenir el títol oficial de llicenciat caldrà la superació, en tot cas, d’un mínim de
300 crèdits. En cas de no arribar a aquest nombre de crèdits, s’han d’establir continguts
formatius, segons l’ordre consecutiu següent:

- Assignatures optatives de l’ensenyament d’Antropologia Social i Cultural, que
encara no s’hagin cursat

- Assignatures d’altres ensenyaments de la Facultat de Lletres
Aquestes assignatures són, preferentment:
12073231 Història del Cinema Espanyol 
12073230 Art i Mestissatge 
12091204 Geografia dels Països Subdesenvolupats 
12111216 Comunicació No Verbal
12111202 Pensament Polític Contemporani 
Si, com a resultat de la valoració de l’expedient, es computés un escreix de crèdits

respecte dels 300 exigibles, i correspongués a assignatures completes, es podran reco-
nèixer com a crèdits de lliure elecció a l’ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (SI ESCAU)

En el supòsit que l’alumne o alumna accedeixi des d’un primer cicle a segons cicles en
els quals hi hagi matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla
d’estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el centre estableixi
el mecanisme adequat per a substituir-les per altres matèries dels crèdits que s’hagin
cursat prèviament, per tal que es puguin superar. Aquest mecanisme es disposa amb el
fi d’aconseguir els crèdits necessaris per a obtenir el títol.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computa un escreix de crèdits res-
pecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran
utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió que el
centre ha de lliurar als alumnes afectats, se’n faran constar explícitament els mecanis-
mes de substitució.

No obstant això, no caldrà efectuar cap substitució, si l’escreix dels 300 crèdits és
superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle
i segon cicle.

Tenint en compte les assignatures de les diplomatures de Magisteri (totes les especi-
alitats), Infermeria, Treball Social i Educació Social i els primers cicles de Geografia,
que són coincidents amb les del 2n cicle d’Antropologia Social i Cultural:

Magisteri (totes les especialitats),
Infermeria, Treball Social i Educació Social Antropologia Social i Cultural

Estadística Aplicada a les Ciències Socials 12102006 Est. Aplic. a les C. Socials
Antropologia Social i Cultural 12102201 Antropologia
Antropologia Urbana 12102002 Antropologia Urbana

1r cicle Geografia Antropologia Social i Cultural
Geografia Humana 12102010 Geografia Humana i Demografia

Es donaran per superades a Antropologia Social i Cultural i hauran de ser substituï-
des per altres amb el criteri següent:

- Assignatures optatives de l’ensenyament d’Antropologia Social i Cultural, que
encara no hagin cursat.

PROPOSTA DE LA NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: ESTUDIS ALEMANYS (títol propi)

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política
Docent, delegada del Consell de Govern, el 15 de desembre de 2003.

ACCÉS

Nre. de places: El nombre de places ofertes és de 30.
Titulacions i/o estudis des dels quals s’hi pot accedir:
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Podrà accedir als estudis de Graduat Superior d’Estudis Alemanys (només de segon
cicle) qui hagi finalitzat els estudis/superat el primer cicle d’un estudi universitari, i qui
estigui en possessió d’un títol de llicenciat. 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de la gestió del procés

L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres, a través de la secre-
taria del centre, amb la col·laboració del Departament de Filologia Anglogermànica.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini perquè les persones interessades presentin sol·licituds és del 2 al 20 de
setembre.

Hi ha també la possibilitat d’admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudi-
ants del 15 al 31 de gener següent.

Documents que cal adjuntar

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:
- Original i fotocòpia, o fotocòpia confrontada, del DNI.
- Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats que permetin l’accés al

segon cicle, en la qual constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura. En el
cas d’estudiants de 1r i 2n cicle, cal que hi consti la superació del 1r cicle.

- Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per a accedir al segon cicle, o bé
comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.

Lloc de presentació

La sol·licitud i la documentació s’hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de
Lletres.

Adreça: Pl. Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona
Telèfon: 977 55 95 13
Correu electrònic: secllet1@fll.urv.es
Horari d’atenció: Dilluns i dimecres d’11h a 13h i de 16h a 17h, i dimarts, dijous i

divendres de 10h a 13h.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció de les persones preinscrites es realitzarà tenint en compte els criteris següents:
- La nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació al·legada per a accedir al

segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d’equivalèn-
cies següent: suspens=0, aprovat=1, notable=2, excel·lent=3, matrícula d’honor=4
(considerant aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; notable, entre 7 i 8,9; excel·lent, entre
9 i 9,9; matrícula d’honor, 10).

- El fet d’haver cursat anteriorment assignatures relacionades amb aquests estudis. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió for-
mada per:

- El degà o degana de la Facultat de Lletres, o persona en qui delegui, que presidirà
la comissió.

- Els membres de les àrees de coneixements implicades, designats per la Comissió
Acadèmica. 

- El o la cap de secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari tècnic.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, el dia 30 de setembre es farà públic, al tauler d’avisos de la
secretaria del centre, el llistat d’admesos i no admesos a l’ensenyament de segon cicle.

Segons estableix l’art. 59.5b de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la publica-
ció del llistat substituirà la notificació individualitzada a les persones interessades.

A partir de la data de publicació del llistat d’admesos i no admesos, els interessats
podran presentar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini
d’un mes.

Les persones admeses rebran, també per escrit, la notificació i se’ls comunicarà, si
escau, els complements de formació, els continguts formatius, els mecanismes de subs-
titució i el període en què poden formalitzar la matrícula.

MATRÍCULA

El termini de la matrícula coincidirà amb alguna de les franges destinades per als alum-
nes de nou accés, i es realitzarà a la sala d’automatrícula del centre. 
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COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (SI ESCAU)

No han de cursar complements de formació els estudiants que hagin cursat i superat
anteriorment les assignatures de:

- Llengua Alemanya I (Pla 1993 Filologia Anglesa URV) i l’equivalent del Pla 2001. 
- Llengua Alemanya II (Pla 1993 Filologia Anglesa URV) i l’equivalent del Pla 2001. 
- Llengua Alemanya III (Pla 1993 Filologia Anglesa URV) i l’equivalent del Pla 2001. 
- Llengua Alemanya IV (Pla 1993 Filologia Anglesa URV) i l’equivalent del Pla 2001. 
O tinguin uns coneixements equivalents de llengua alemanya, que caldrà demostrar

mitjançant la documentació pertinent, o mitjançant un examen.
La resta d’alumnes hauran de superar les assignatures següents:
12141008 Llengua Alemanya I
12141104 Llengua Alemanya II
12141205 Llengua Alemanya III
12141206 Llengua Alemanya IV 

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (SI ESCAU)

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, del 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos estudis, o de diferents, que es cursin amb els corresponents a segon cicle,
per a obtenir el títol oficial de llicenciat caldrà la superació, en tot cas, d’un mínim de
300 crèdits. En cas de no arribar a aquest nombre de crèdits, s’han d’establir continguts
formatius, segons l’ordre consecutiu següent:

- Assignatures optatives de l’ensenyament d’Estudis Alemanys, que encara no hagi
cursat.

- Assignatures d’altres ensenyaments de la Facultat de Lletres. Preferentment:
12042104 Història del Pensament
12052110 Geografia del Medi Ambient
12032028 Sintaxi Espanyola
12022102 Sintaxi Catalana I
12022103 Sintaxi Catalana II
Si, com a resultat de la valoració de l’expedient, es computés un escreix de crèdits

respecte dels 300 exigibles, i correspongués a assignatures completes, es podran reco-
nèixer com a crèdits de lliure elecció a l’ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (SI ESCAU)

En el supòsit que l’alumne o alumna accedeixi des d’un primer cicle a segons cicles en
els quals hi hagi matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla
d’estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el centre estableixi
el mecanisme adequat per a substituir-les per altres matèries dels crèdits que s’hagin
cursat prèviament, per tal que es puguin superar. Aquest mecanisme es disposa amb el
fi d’aconseguir els crèdits necessaris per a obtenir el títol.

Si, com a resultat de la valoració de l’expedient, es computa un escreix de crèdits
respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es
podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió
que el centre ha de lliurar als alumnes afectats, se’n faran constar explícitament els
mecanismes de substitució.

No obstant això, no caldrà efectuar cap substitució, si l’escreix per damunt dels 300
crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el
primer cicle i segon cicle.

Tenint en compte les assignatures de 1r cicle de Filologia Anglesa (Pla 1993) (Pla
2001), que són coincidents amb les del 2n cicle d’Estudis Alemanys:

 

Filologia Anglesa 1993 Estudis Alemanys 1993
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatures Crèdits

12011016 Literatura Alemanya Moderna I 3 12422204 Lit. Alemanya Moderna I 3
12011104 Literatura Alemanya Moderna II 3 12422217 Lit. Alemanya Moderna II 3
12011212 Lit. Alemanya Contemporània I 6 12422103 Lit. Alemanya Contemp. I 6 
12011213 Lit. Alemanya Contemporània II 6 12422107 Lit. Alemanya Contemp. II 6 
12011214 Cultura Alemanya I 6 12422102 Cultura Alemanya I 6
12011201 Cultura Alemanya II 6 12422106 Cultura Alemanya II 6 

Filologia Anglesa 2001 Estudis Alemanys 2001
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatures Crèdits

12141009 Literatura Alemanya I 6 12422204 Lit. Alemanya Moderna I 3
12141105 Literatura Alemanya II 6 12422217 Lit. Alemanya Moderna II 3
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I, atesa la poca optativitat del Pla d’Estudis del Graduat Superior en Estudis Ale-
manys, les assignatures coincidents seran substituïdes per alguna optativa d’Estudis Ale-
manys, o bé per optatives de Filologia Anglesa, que es determinaran en el mateix
moment de l’admissió de l’alumne en funció del seu expedient acadèmic.

PROPOSTA DE LA NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: ARQUEOLOGIA

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent,
en la reunió del 15 de desembre de 2003.

ACCÉS

El nombre de places ofertes és de 30.
Titulacions i/o estudis des dels quals s’hi pot accedir:
Podrà accedir als estudis d’Arqueologia (només de segon cicle) qui hagi finalitzat

els estudis/superat el primer cicle d’alguna de les titulacions següents:
Llicenciatura
Arquitectura
Enginyeria
Arquitectura Tècnica
Enginyeria Tècnica
Diplomatura
Titulació equivalent: titulat en Conservació i Restauració de Béns Culturals

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de la gestió del procés

L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres, a través de la secre-
taria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds

Les dates de preinscripció es duran a terme el mes de juny (del dia 1 al dia 30) i el mes
de setembre (del dia 1 al dia 15). 

Documents que cal adjuntar

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:
- Original i fotocòpia, o fotocòpia confrontada, del DNI
- Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats que permetin l’accés al

segon cicle, en la qual constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura
- Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, o bé com-

provant d’haver-ne pagat els drets d’expedició
- Currículum vitae

Lloc de presentació

La sol·licitud i la documentació s’hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de
Lletres:

Adreça: Pl. Imperial Tàrraco, 1 - 43005 Tarragona 
Telèfon: 977 55 95 13 
Correu electrònic: secllet1@fll.urv.es 
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres d’11h a 13h i de 16h a 17h, i dimarts,

dijous i divendres de 10h a 13h 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Es donarà prioritat a les titulacions d’Història, Història de l’Art, Geografia, Filologia
Clàssica, Biologia, Geologia, Química, Informàtica i Ciències Ambientals.

Es valorarà l’expedient acadèmic de l’estudiant, segons el procediment següent:
La mitjana de l’expedient s’obtindrà d’acord amb la taula d’equivalències següent:

suspens = 0, aprovat compensat = 1, aprovat = 1, notable = 2, excel·lent = 3, matrícula
d’honor = 4.

En el cas de plans vells, es farà la mitjana aritmètica.
En el cas de plans d’estudis que han adoptat el sistema de crèdits, es farà la ponde-

ració de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura, seguint el criteri
següent:

La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d’ells pel valor de la qualifica-
ció que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividida pel nombre
de crèdits totals de l’ensenyament corresponent o els realment cursats, en el cas
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d’haver-los superat, per ajustar-se a la distribució del pla d’estudis, restant-ne el nombre
de crèdits reconeguts.

A aquests efectes:
- Les assignatures convalidades tenen l’equivalència d’1.
- Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre

de procedència.
- El reconeixement de crèdits que no tingui qualificació no es tindrà en compte als

efectes de ponderació.
Es tindrà en compte el nombre de convocatòries.
Si la demanda de places sobrepassa la capacitat fixada, la comissió de selecció

ordenarà les sol·licituds d’acord amb els criteris que es descriuen a continuació.
a. Expedient acadèmic (6 punts):
6 punts: mitjana de 4
5 punts: mitjana de 3
4 punts: mitjana de 2
2 punts: mitjana d’1
b. Altres coneixements (4 punts): llengües antigues i modernes, participació en tre-

balls arqueològics, participació en projectes de recerca o recerca iniciada, assistència a
cursos monogràfics relacionats amb l’ensenyament.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una comissió formada per:
- El degà o degana de la Facultat de Lletres, o persona en qui delegui, que presidirà

la comissió
- Els membres de les àrees de coneixements implicats, designats per Comissió Aca-

dèmica
- El o la cap de secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari tècnic.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ 

Es farà pública la llista d’admesos i la llista d’exclosos al tauler d’avisos de la Facultat.
A partir de la data de publicació del llistat, les persones interessades podran presen-

tar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili en el termini d’un mes. Els
alumnes que hagin de cursar complements de formació, continguts de formació i
mecanisme de substitució rebran una notificació en què s’especificaran les assignatures
que cal que superin per poder obtenir el títol.

MATRÍCULA

El termini de la matrícula coincidirà amb alguna de les franges destinades per als alum-
nes de nou accés, i es realitzarà en la sala d’automatrícula del centre.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (SI ESCAU)

Els alumnes hauran d’haver cursat les assignatures o equivalents següents. En el cas de
no haver-ho fet, les hauran de matricular prioritàriament en el primer curs:

a. Itinerari recomanat: Prehistòria

Pla d’Història de 2001
Codi Assignatura
12081001 Prehistòria I

b. Itinerari recomanat: Arqueologia Clàssica:

Pla d’Història de 1993
Codi Assignatura
12042009 Introducció a l’Arqueologia 
12042208 Història de Grècia
12042210 Història de Roma

Pla d’Història de 2001
Codi Assignatura
12081003 Història Antiga Universal I
12083206 Història Antiga d’Espanya

El coordinador de l’ensenyament podrà valorar l’expedient de l’estudiant, i determi-
nar si hi ha altres assignatures que puguin ser considerades equivalents a les establertes
com a complements de formació i donar-les com a superades.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (SI ESCAU) 

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, del 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos estudis, o de diferents, que es cursin amb els corresponents a segon cicle,
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per a obtenir el títol oficial de llicenciat caldrà la superació, en tot cas, d’un mínim de
300 crèdits. En cas de no arribar a aquest nombre de crèdits, s’han d’establir continguts
formatius, segons l’ordre consecutiu següent:

- Assignatures optatives de l’ensenyament d’Arqueologia, que encara no s’hagi cursat
- Assignatures d’altres ensenyaments de la Facultat de Lletres
Aquestes assignatures són:

a) Itinerari de Prehistòria

12081101 Història de les Formacions Socials I: del Neolític al Feudalisme 6 crèdits
12083202 Complements de Formació I: en Prehistòria i Arqueologia 6 Crèdits
12083205 Orígens i Expansió dels Humans Anatòmicament Moderns 6 Crèdits
12091001 Geografia Física I: Geomorfologia 6 Crèdits
12091003 Geografia Humana I. Població 6 Crèdits

b) Itinerari de Clàssica

12071001 Art Prehistòric i del Pròxim Orient 6 Crèdits
12071108 Mitologia Clàssica 6 Crèdits
12071002 Art Clàssic 6 Crèdits
12071012 Conservació del Patrimoni Cultural 6 Crèdits
12083203 Complements de Formació II: en Història Antiga i Medieval 6 Crèdits

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (SI ESCAU)

En el supòsit que l’alumne o alumna accedeixi des d’un primer cicle a segons cicles en
els quals hi hagi matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla
d’estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el centre estableixi
el mecanisme adequat per a substituir-les per altres matèries dels crèdits que s’hagin
cursat prèviament, per tal que es puguin superar. Aquest mecanisme es disposa amb el
fi d’aconseguir els crèdits necessaris per a obtenir el títol.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient, es computa un escreix de crèdits
respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es
podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió
que el centre ha de lliurar als alumnes afectats, se’n faran constar explícitament els
mecanismes de substitució.

No obstant això, no caldrà efectuar cap substitució si l’escreix per damunt dels 300
crèdits és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el
primer cicle i segon cicle.

Atesa l’especificitat del pla d’estudis del Graduat Superior en Arqueologia, no es
relacionaran les assignatures coincidents en aquesta normativa i s’aniran estudiant els
expedients dels alumnes en funció del currículum acadèmic de cadascun.

NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: DRET AMBIENTAL

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de
Consell de Govern el 15 de desembre de 2003.

ACCÉS

Nre. de places: El nombre de places ofertes és de 30.
Titulacions i/o estudis des dels quals s’hi pot accedir:
- Podrà accedir als estudis de Dret Ambiental (títol propi, de segon cicle) qui hagi

finalitzat els estudis/superat el primer cicle d’algun dels estudis següents:
Llicenciatura en Dret
Llicenciatura en Ciències Polítiques
Diplomatura en Gestió i Administració Pública
Excepcionalment, podran accedir-hi les persones que hagin completat un primer

cicle en altres estudis universitaris, amb l’autorització de la comissió de selecció i
d’acord amb les condicions que aquesta estableixi.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de la gestió del procés

L’òrgan encarregat d’organitzar la preinscripció serà la Facultat de Ciències Jurídiques,
a través de la secretaria del centre.
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Termini de presentació de sol·licituds

El termini perquè les persones interessades puguin presentar sol·licituds és del dia 8 al
19 de juliol. En el cas que no es cobreixin la totalitat de places, s’obrirà un nou termini
del 2 al 13 de setembre.

Hi ha, també, la possibilitat d’admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudi-
ants del 15 al 31 de gener següent.

Documents que cal adjuntar

La documentació que han d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:
a. Original i fotocòpia, o fotocòpia confrontada, del DNI 
b. Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats que permetin l’accés al

segon cicle, en la qual constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura
c. Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, o bé

comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició
d. Còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrit

Lloc de presentació

La sol·licitud i la documentació s’hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de
Ciències Jurídiques.

Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 55 83 87 / 83 88 / 83 89
Correu electrònic: secjur@fcj.urv.es 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Si la demanda de places excedeix la capacitat abans esmentada, el centre ordenarà les
sol·licituds d’acord amb els criteris següents:

a. La nota mitjana de l’expedient acadèmic del primer cicle dels estudis correspo-
nents. La puntuació de cada assignatura serà la que figuri a l’expedient; en el cas que
no hi consti, es valorarà: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; excel·lent: 3 punts; matrí-
cula d’honor: 4 punts. Es considera aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; notable, entre 7
i 8,9; excel·lent entre 9 i 9,9; matrícula d’honor, 10. 

b. A la nota mitjana que en resulti se li afegiran, si escau, els següents punts per
altres titulacions diferents de les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim
de 1,5 punts, segons la puntuació següent:

*per cada títol de Diplomat Universitari o equivalent: 0,25 punts.
*per cada títol de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte: 0,5 punts.
*per cada títol de Doctor: 0,75 punts.
c. A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats anteriors, s’hi afegirà, si és el

cas, la puntuació que s’assigni per experiència professional acreditada, per a l’exercici
de la qual sigui necessària una titulació acadèmica de primer cicle:

*per cada any complet d’experiència o exercici professional: 0,05 punts, fins a un
màxim de 0,3 punts. 

Les sol·licituds s’ordenaran de major a menor segons la puntuació total obtinguda
(nota mitjana de l’expedient acadèmic, més altres titulacions, més experiència professi-
onal, si escau).

En el cas que quedessin places sense cobrir, el procediment que se seguirà en el
segon període de preinscripció serà idèntic a l’esmentat anteriorment.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció de les sol·licituds presentades serà una comissió formada per:
a. El degà o degana de la Facultat de Ciències Jurídiques, o persona en qui delegui,

que presidirà la comissió
b. El director o directora i el coordinador o coordinadora del Graduat Superior en

Dret Ambiental, i el secretari o secretària de la Facultat, com a vocals
c. El o la cap de secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari tècnic. 

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, abans del dia 23 de juliol es farà públic, al tauler d’avisos
de la secretaria del centre, el llistat d’admesos i no admesos a l’ensenyament de segon
cicle, amb inclusió de la nota mitjana obtinguda per cada sol·licitant. El llistat també
indicarà la documentació que hauran de presentar els admesos per a matricular-se.

Segons estableix l’art. 59.5b de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la publica-
ció del llistat substituirà la notificació individualitzada a les persones interessades.

Als alumnes que hagin de superar complements de formació per a obtenir el títol,
se’ls enviarà la notificació corresponent. En aquesta notificació, s’hi especificaran, si
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escau, les assignatures que caldrà que superin, o bé el procediment per demanar-ne la
convalidació, si ja les han superat durant els estudis d’accés.

A partir de la data de publicació del llistat admesos i no admesos, les persones inte-
ressades podran presentar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el
termini d’un mes.

MATRÍCULA

El termini de la matrícula coincidirà amb alguna de les franges destinades als alumnes
de nou accés, i es realitzarà a la sala d’automatrícula del centre. 

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (SI ESCAU)

No s’han previst complements de formació.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (SI ESCAU)

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, del 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos estudis, o de diferents, que es cursin amb els corresponents a segon cicle,
l’obtenció del títol oficial de llicenciat exigirà la superació, en tot cas, d’un mínim de
300 crèdits.

En cas que no s’arribés a l’esmentada xifra de 300 crèdits, s’han d’establir contin-
guts formatius, de manera que l’alumne haurà de cursar i superar els crèdits restants fins
a arribar als 300 crèdits.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computés un escreix de crèdits
respecte dels 300 totals exigibles, i aquest escreix de crèdits correspongués a assignatu-
res completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l’ensenyament de
segon cicle.

Atès que majoritàriament els alumnes procediran de l’ensenyament de Dret, i que
sumant els crèdits del 1r cicle de procedència i els del títol propi superen els 300 crè-
dits no es considera oportú fixar continguts formatius.

En el cas d’alumnes procedents d’altres ensenyaments, s’estudiarà i, si escau, tenint
en compte l’expedient de procedència, es determinaran els continguts formatius.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (SI ESCAU)

En el supòsit que l’alumne o alumna accedeixi des d’un primer cicle a segons cicles en
els quals hi hagi matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla
d’estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el centre estableixi
el mecanisme adequat per a substituir-les per altres matèries dels crèdits que s’hagin
cursat prèviament, per tal que es puguin superar. Aquest mecanisme es disposa amb el
fi d’aconseguir els crèdits necessaris per a obtenir el títol.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computés un escreix de crèdits
respecte dels 300 totals exigibles, i aquest escreix de crèdits correspongués a assignatu-
res completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la
notificació d’admissió que el centre ha de lliurar als alumnes afectats, s’hi faran constar
explícitament els mecanismes de substitució.

No obstant això, no caldrà efectuar cap substitució, si l’escreix per damunt dels 300
crèdits és superior a les assignatures que cal substituir entre els crèdits totals obtinguts
en el primer cicle i segon cicle.

Havent revisat els plans d’estudis del primer cicle de Dret i del segon cicle de Dret
Ambiental, es detecten com a assignatures coincidents les següents:

Fonaments de Dret Públic Ambiental 4,5 Crèdits
Dret Internacional del Medi Ambient 4,5 Crèdits
Dret Penal Ambiental 4,5 Crèdits
Dret Ambiental Comparat 4,5 Crèdits
Economia del Medi Ambient 4,5 Crèdits
Atès que hi ha un escreix de 36 crèdits i que el nombre de crèdits optatius del pri-

mer cicle de Dret és de 18, es considera que no cal establir mecanismes de substitució,
i les assignatures superades a Dret es poden considerar superades al títol propi. D’altra
banda, també és possible considerar superats els crèdits de lliure elecció del títol propi
(18 + 15 = 33).

Via k) activitats organitzades per altres serveis de la URV:
Participació a: Durada Crèdits
Coral de la URV quadrimestral 2
Coral de la URV anual 4
Orquestra XVI-XXI quadrimestral 2
Orquestra XVI-XXI anual 4
Aula de Teatre quadrimestral 2
Aula de Teatre anual 4
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9  S’aproven els programes de doctorat (2004-2005)

PROGRAMES DE DOCTORAT APROVATS A LA COMISSIÓ 
DE DOCTORAT DEL 18-12-2003

Departament/s Denominació programes doctorat 
Departament d’Història i Geografia Estudis Culturals Mediterranis (2004-2006)
Departament de Filologies Romàniques Formal Languages and Applications (2004-2006)
Departament de Filologia Anglogermànica Traslation and Intercultural Studies (2004-2006)
Departament de Psicologia / Departament de Neurotoxicologia i Psicofarmacologia (2004-2006)

Ciències Mèdiques Bàsiques 
Departament de Psicologia Psicologia de l’Educació: Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics (2004-2006)
Departament de Química Física i Inorgànica Química Teòrica i Computacional (2004-2006)

Catàlisi Homogènia (2004-2006) 
Departament de Química Física i Inorgànica / Química en Processos i Productes Industrials (2004-2006)

Departament de Química Analítica i Química
Orgànica 

Departament d’Enginyeria Química / Graduate Studies in Chemical and Process Engineering (2004-2006)
Departament d’Enginyeria Mecànica

Departament de Bioquímica i Biotecnologia / Nutrició i Metabolisme (2004-2006)
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques /
Departament de Medicina i Cirurgia

Departament de Bioquímica i Biotecnologia / Enologia (2004-2006) 
Química Analítica i Química Orgánica /
Enginyeria Química

Departament de Medicina i Cirurgia / Mètodes de Recerca en Ciències del Departament de Psicologia Salut
(2004-2006)

Departament d’Economia / Departament de Organització Industrial: Empresa i Mercats (2004-2006)
Gestió d’Empreses

Departament d’Enginyeria Electrònica, Enginyeria Electrònica (2004-2006)
Elèctrica i Automàtica 

Departament d’Enginyeria Mecànica Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios
(2004-2006)

Departament de Filologia Catalana Estudis Filològics Catalans Interdisciplinaris (2004-2006)
Departament de Pedagogia Tecnologia Educativa (2004-20006)
Departament de Dret Privat, Processal Dret de l’Empresa i la Contractació (2004-2006)

i Financer / Dret Públic
Departament d’Història i Geografia / Institut Arqueologia Clàssica (2004-2006)

Català d’Arqueologia

10  S’aprova el Màster en Química Experimental (3a edició)

11  S’aprova el canvi de preu de la matrícula del curs de postgrau Especialista en
Enginyeria de Climatització d’Edificis, que passa a ser de 1.500 euros

12  S’aprova la programació de la Universitat d’Estiu 2004 i els preus dels cursos que
s’impartiran

UNIVERSITAT D'ESTIU 2004 DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Curs Hores Durada
dies Seu Responsable Unitat

Centre/dept. Subvenció

A la recerca de la idea: el valor de la 
creativitat

20 3 dies CAMBRILS Dr. Josep Fernández Cavia Unitat Predept. de Comun. Audiov., 
Publicitat i Periodisme

Migracions estrangeres: realitats, imatges, 
conflictes

20 3 dies CAMBRILS Dr. Joan Josep Pujadas Dept. Antropologia, Filosofia i Treball 
Social

Tècniques de cuina: aplicacions pràctiques 20 5 dies COMA-RUGA Sr. Jose Luis Beato García Escola d'Hostaleria Baix Penedès

Ciutats i viles en la plena edat mitjana 3 dies MONTBLANC Dr. Javier Faci Dept. Història, Hª de l'Art i Geografia

Bioinformàtica per a tothom 15 4 dies REUS Dr. Jose Luis Paternain 
Dr. Antoni Romeu 

Dept. Ciències Mèdiques Bàsiques

E-Business: reptes i oportunitats de la banda 
ampla (presencial)

20 REUS Dr. Mario Arias Oliva,                 
Sra. Mar Souto Romero,       
Dra. Teresa Torres Coronas

Facultat de C. Econ. i Empresarials
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13  S’acorda la participació de la URV a l’Asociación Estatal de Universidades con
Programas para Mayores

E-Business: introducció al comerç 
electrònic (virtual)  

30 15 dies REUS Dr. Mario Arias Oliva,                   
Sra. Mar Souto Romero,           
Dra.Teresa Torres Coronas

Facultat de C. Econ. i Empresarials

El reptes presents i futurs de la democràcia 15 3 dies REUS Dr. Ignasi Brunet Icart,                 
Dr. Angel Belzunegui Eraso,                              
Dra. Imma Pastor Gosàlbez

Dept. Gestió d'Empreses

Infraestructures de transport en el territori: 
regulació, gestió i impacte

15 1,5 dies REUS Dra. Mònica Martín Bofarull                              
Dr. Francesc Díaz González

Fac. de C. Econ. i Empresarials 
i CESDA

El cinema espanyol després de la Guerra 
Civil: el primer franquisme

20 3 dies REUS Dr. José Carlos Suárez
Fernández

Dept. Història, Hª de l'Art i Geografia

Arqueologia del mite 20 15-17 
juliol

REUS Dr. Ricardo Mar Dept. Història, Hª de l'Art i Geografia

Explorant el món de la gestió mitjançant el 
cinema

25 3/4 dies REUS Dra. Maria Teresa Torres 
Coronas

Dept. Gestió d'Empreses

La poesia del país secret. Poetes equatorians 
del segle XX

30 5 dies TARRAGONA Jose M. Fernández Gutiérrez Dept. Filologies Romàniques

Estratègies de management i competències 
directives al segle XXI

20 5 dies TARRAGONA Dr. Joan Boada i Grau Dept. de Psicologia

Dalí Versus Dalí 30 4 dies TARRAGONA Dr. José Carlos Suárez 
Fernández

Dept. Història, Hª de l'Art i Geografia

Comunicació i cultura científica: com fer 
arribar la ciència a la societat

25 5 dies TARRAGONA Dra. Cinta Bladé Segarra Dept. Bioquímica i Biotecnologia

La comunicació de risc i de crisi: 
de la teoria a la pràctica

20 5-7 
juliol

TARRAGONA Sra. Encarnació Rodríguez Unitat Predept. de Comun. Audiov., 
Publicitat. i Periodisme

El cos com a element creatiu 30 TARRAGONA Sr. Joan Pascual Aula de Teatre (Rectorat)

L'Índia: l'abast d'una cultura (art, ciència, 
pensament i societat)

30 5-9 
juliol

TARRAGONA Dra. Cynthia Wyatt                       
Dra. Dolors Collellmir

Dept. Filologia Anglogermànica

Qualitat de vida: bionergia i teràpia floral 20 5-7 
juliol

TARRAGONA Sra. Virtudes Rodero                      
Sra. M. Jesus Aguarón

Dept. d'Infermeria

Museu i didàctica: els centres 
d'interpretació

20 3 dies TARRAGONA Dra. Elena de Ortueta
Hilberath

Dept. Història, Hª de l'Art i Geografia

El territori dels pagesos. L'altra societat 
urbana?

20 3 dies TARRAGONA Sr. Jaume Salvat
Sra. Montserrat Soronellas

Dept. Antropologia, F. i Treball Social 
i Dept. Història, Hª de l'Art 
i Geografia

Simulació de processos amb Aspen Plus 25 5 dies TARRAGONA Dr. Allan D. Mackie Dept. Enginyeria Química

La llengua catalana: vitalitat i ús 15 3 dies TARRAGONA Dr. Miquel Àngel Pradilla 
Cardona

Dept. Filologia Catalana

Història, memòria i política TARRAGONA Dra. Montse Duch Dept. Història, Hª de l'Art i Geografia

Semiòtica de la persuasió. Implicacions 
conceptuals i emotives

30 5 dies TARRAGONA Dr. Sebastià Poy Alegret Dept. de Pedagogia

Els nens invisibles, grans marginats en els 
processos de malaltia, mort i dol dels seus 
éssers estimats

25 6 dies TARRAGONA Dr. Òscar Segovia Aznar Dept. d'Antropologia, Filosofia i 
Treball Social

Bioxips, microsistemes i anàlisi del genoma 
humà

20 4 dies TARRAGONA Dr. Ioanis Katakis Dept. Enginyeria Química

L'anticoncepció i les malalties 
de transmissió sexual avui

20 5-9 
juliol

TARRAGONA Dr. Ramon Miralles Pi Dept. Medicina i Cirurgia

Tècniques de relaxació oriental 
per a promocionar la salut

15 5-9 
juliol

TARRAGONA Antonia Martorell
M. Dolors Burjalés

Dept. Infermeria

Mirades interdisciplinàries sobre 
les violències de gènere

TARRAGONA Dra. Elizabeth Huntingford 
Artigas 

Dept. Història, Hª de l'Art i Geografia

Cervell, conducta i emocions 20 TARRAGONA Dr. Josep M. Olivé Dept. Medicina i Cirurgia

Turisme: noves tendències i noves 
oportunitats

15 3 dies VILA-SECA Dr. Salvador Anton Clavé E.U. Turisme i Oci

Pendent d'acordar amb l'Ajuntament VINEBRE

Curs Hores Durada
dies Seu Responsable Unitat

Centre/dept. Subvenció
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Càrrecs i personal

14  S’acorda aprovar les propostes del grau de doctor honoris causa a favor de:

Sr. Xavier Amorós Solà
Sr. Josep Antoni Baixeras Sastre
Sr. Josep Subirats Piñana

15  S’acorda designar el Dr. Mario Ruíz Sanz com a representant del Consell de
Govern al Consell Social

16  S’acorda la designació següent de membres de comissions delegades del Consell
de Govern:

Comissió de Recursos Humans: Dra. Pilar Salagre Carnero
Comissió de Política Científica: Dr. Antoni Romeu Figuerola
Comissió Recursos Econòmics i Materials: Dr. Miquel Àngel Bové Sans
Comissió de Qualitat: Dr. Miquel Àngel Bové Sans
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Convenis

17  Es ratifiquen diversos convenis:

Conveni de col·laboració en matèria de gestió acadèmica entre la Universitat Rovira
i Virgili i l’Institut d’Estudis Catalans

Conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Universitats, Recerca i Soci-
etat de la Informació, la Fundació Catalana per a la Recerca, la Universitat de
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de
Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, l’Associació
Catalana d’Entitats de Recerca, Serveis Públics Electrònics (CAT365), l’Agència Cata-
lana de Certificació i el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
Privada Tàrraco Energia Local, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
Antoni Cambrodí - Institut de Psicologia Evolutiva per al reconeixement de crèdits de
lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació
FADA per a l’assessorament i la prevenció dels abusos sexuals a menors, per al reconei-
xement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
IMFE Mas Carandell, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut
Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, per al reconeixement de crèdits de
lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Confraria
del Cava, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Indústria Comerç i
Turisme, el Consorci Turisme de Catalunya, l’Institut Català del Sòl (INCAVOL), l’Ajun-
tament de Vila-seca, la Universitat Rovira i Virgili i Port Aventura, SA, per a la creació
d’un centre per a la innovació i la sostenibilitat en turisme i oci (CISTO)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i Barcelona de
Serveis Municipals, SA

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Internacional del Congo i la Uni-
versitat Rovira i Virgili

Acord entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació (ANECA), per a participar en el Programa d’Acreditació (PA)

Conveni específic de mobilitat de personal docent, investigador i estudiants entre la
Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Iberoamericana, AC

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Empresa Nacional de
Residuos Radioactivos, SA (ENRESA), per a l’organització del curs Gestión de Residuos
Radioactivos y Desmantelamiento de Instalaciones Nucleares

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada
dels Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Universitat Rovira i Virgili

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de
Girona i la Universitat Rovira i Virgili, per a realitzar el programa de doctorat interuni-
versitari en Psicologia de l’Educació, Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics, a partir del
bienni 2003-2005

Conveni específic de col·laboració entre Eòlia, Centre d’Estudis de Veu i Interpreta-
ció i la Universitat Rovira i Virgili, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, el Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i
l’Ajuntament de Móra la Nova, per promocionar conjuntament el projecte de desenvo-
lupament tecnològic i industrial Conjunt Quebec – Catalunya en Matèria de Revalora-
ció de Sansa d’Oliva

Conveni específic entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació i la Universitat Rovira i Virgili, per al desenvolupament del Pla Serra Húnter
de professorat contractat l’any 2003 (curs 2003-2004)

Conveni específic de col·laboració entre el CIDEM, la CIRIT i la Universitat Rovira i
Virgili per a impulsar el Centre d’Innovació Tecnològica en Revalorització Energètica i
Refrigeració, en el marc de la xarxa de centre de suport a la innovació tecnològica

Conveni específic de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili
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Contracte de cessió dels drets d’explotació de l’obra Abric Romaní Nivell I, entre la
Universitat Rovira i Virgili i Arqueoline

Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), per al desenvolupament de les
actuacions de recerca proposades per la URV i aprovades pel Patronat de la Institució

Conveni de col·laboració cultural. Programa Digital Òpera. El Liceu a la Universitat.
Projecte Òpera Oberta, entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació del Gran Teatre
del Liceu

Acord de cessió amb el qual l’Empresa Boteria Torner, SL cedeix diverses bótes a la
Universitat Rovira i Virgili

Contracte administratiu especial entre el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, referent a la cessió d’ús d’unes aules per a
la realització de les proves dels certificats de la Junta Permanent de Català els dies 8, 22
i 29 de novembre i 13 de desembre de 2003

Conveni específic de col·laboració entre el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filo-
sofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per al reconei-
xement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre el Col·legi d’Administradors de Finques de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, per al reconeixement de crèdits de lliure elec-
ció

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i Tratamientos y
Recuperaciones Industriales, SA

Conveni específic de col·laboració entre Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecològi-
ques i la Universitat Rovira i Virgili, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni específic de col·laboració entre l’Institut Europeu de la Mediterrània i la
Universitat Rovira i Virgili, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i el Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació, per a la coordinació i l’organització de les PAAU

Addenda núm. 1 al conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili

Acord marc de col·laboració amb el centre tecnològic MESTRAL, en matèria
d’investigació, entre l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA (ENRESA) i la
Universitat Rovira i Virgili

Addenda al conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili, per a la consolidació territorial de la Universitat en el muni-
cipi de Tarragona
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Comissions delegades

18  Es ratifiquen els acords de les comissions delegades del Consell de Govern, que
figuren com a annex:

COMISSIÓ DE POLÍTICA CIENTÍFICA

SESSIÓ DEL 21 D’OCTUBRE DE 2003

1. La Comissió acorda, amb relació al recurs potestatiu de reposició formulat pel Dr.
Oriol Romaní Alfonso, responsable del Grup d’Investigacions en Antropologia, dins el
Programa de Personal de Suport a la Recerca (PSR2003):

1.1. Que la norma segons la qual la puntuació del primer any d’avaluació d’un grup
de recerca s’assigna als anys previs en els quals el grup no va ser avaluat, va ser publi-
cada en temps i forma.

1.2. Que la puntuació obtinguda pel Grup d’Investigació en Antropologia l’any
2002 és correcta d’acord amb la informació disponible en el moment de l’avaluació.

1.3. Que la puntuació obtinguda pel Grup d’Investigació en Antropologia (46,61
punts els anys 1998, 1999, 2000 i 2001, respectivament, i 63,92 punts l’any 2002) és
correcta, segons la normativa establerta.

1.4. Per tant, no és injustificada ni injusta l’aplicació de la normativa, sinó que la
puntuació obtinguda els anys 1998 a 2001 deriva d’un error del mateix grup de
recerca.

1.5. No obstant això, atès que la normativa no estableix la possibilitat de corregir o
esmenar deficiències en la documentació presentada i atesa l’excepcionalitat dels
grups de recerca de l’Institut d’Estudis Avançats en la seva participació en el Programa
de Personal de Suport a la Recerca, li correspon a la Comissió de Política Científica
decidir la interpretació de la normativa respecte a aquest fet i decidir si s’accepten o no
les modificacions formulades pel Grup d’Investigació en Antropologia.

1.6. Per tant, d’acord amb aquests antecedents, la Comissió de Política Científica
accepta les modificacions formulades pel Grup d’Investigació en Antropologia i la revi-
sió de la seva avaluació corresponent als anys 1998, 1999, 2000 i 2001 pel que fa al
criteri de qualitat de la producció científica, amb els efectes de finançament que se’n
puguin derivar.

2. La Comissió acorda, amb relació al Programa d’Avaluació de la Recerca, la revi-
sió dels criteris de priorització en les modalitats de becaris predoctorals, personal de
suport a la recerca i infraestructura.

3. La Comissió acorda, amb relació al recurs potestatiu de reposició formulat pel Dr.
Jacky Verrier Delahaie, responsable de la sol·licitud 2003OCO-53, dins el Programa
d’Organització de Congressos (OCO2003), desestimar les al·legacions presentades per-
què no s’ajusten en forma i temps als requisits documentals establerts en la convocatò-
ria del programa citat.

4. La Comissió acorda, amb relació a l’activitat objecte d’estudi (apartat 3), buscar
fonts de finançament alternatiu al Programa d’Organització de Congressos (OCO2003).

5. La Comissió, amb relació al Mapa de Grups de Recerca 2003, autoritza l’alta del
grup de recerca AlePhSys, dirigit pel Dr. Àlex Arenas Moreno, i la baixa dels seus mem-
bres del grup de recerca Fenòmens de Transport, l’investigador responsable del qual és
el Dr. Francesc Giralt Prat.

6. La Comissió acorda, pel que fa a la protecció dels drets de propietat industrial
dels resultats obtinguts pels projectes d’investigació següents:

6.1. Dispositivo sensorial basado en ultrasonidos para medir coordenadas de objeti-
vos, en particular, de hallazgos en excavaciones paleo-arqueológicas, del Dr. Antoni
Canals Salomó: autoritzar les gestions perquè se’n sol·liciti la patent nacional en
col·laboració amb el CSIC.

6.2. Sistema d’extracció en fase sòlida per a l’anàlisi de compostos orgànics polars
en mostres aquoses, del Dr. Francesc Borrull Ballarín: esperar el resultat de l’estudi de
l’estat de la tècnica abans de decidir si s’autoritzen les gestions perquè se’n sol·liciti la
patent nacional.

6.3. Epitàxies, del Dr. Francesc Díaz González: esperar el resultat de l’estudi de
l’estat de la tècnica abans de decidir si autoritzen les gestions perquè se’n sol·liciti la
patent nacional.

6.4. Monocristal de wolframato de potasio e iterbio, opcionalmente dopado, procedi-
miento para su producción y aplicaciones, del Dr. Francesc Díaz González: esperar el
resultat de les gestions realitzades per a la cessió de titularitat com a patent internacional
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6.5. Monocristal de wolframato de potasio e iterbio, opcionalmente dopado, proce-
dimiento para su producción y aplicaciones, del Dr. Francesc Díaz González: autorit-
zar les gestions per a estudiar i traslladar l’informe oficial sobre l’estat de tècnica.

6.6. Procedimientos de recuperación de hidrocarburos procedentes de vertidos en
el mar, de la Sra. María García Subirana, Sr. Anton Valero Andrade, Sra. Clàudia Labra-
dor Darder, Sr. Daniel Montolío Rodríguez i Sr. Vicenç Claramonte Sebastián (tutor):
autoritzar les gestions perquè se’n sol·liciti la patent nacional

6.7. Método y sistema de corte mediante la digitalización de un patrón, del Dr. Francesc
Serratosa Casanelles: autoritzar les gestions perquè se’n sol·liciti la patent nacional i per
negociar-ne amb l’empresa l’explotació d’aquesta patent.

6.8. Sistema de reconocimiento de personas basándose en la extracción de caracte-
rístiques faciales complementado con la tecnología de tarjetas inteligentes, del Dr.
Francesc Serratosa Casanelles: autoritzar les gestions perquè se’n sol·liciti la patent
nacional, si l’examen previ de patentabilitat és positiu.

6.9. Fabrication method of multisensors chips for detecting analytes, del Dr. I. Kata-
kis i la Dra. Mònica Campàs Homs: autoritzar les gestions realitzades, d’una banda, pel
que fa a l’examen preliminar internacional; i, de l’altra, quant a l’obtenció, l’estudi i la
remissió de la publicació emesa per l’Oficina Internacional de PCT. Tanmateix, acorda
autoritzar les gestions realitzades per a la cessió de titularitat.

6.10. Método para la fabricación de chips para la detección de analitos, del Dr. I.
Katakis i la Dra. Mònica Campàs Homs: autoritzar les gestions realitzades pel que fa a
l’informe sobre l’estat de la tècnica i per a l’obtenció, l’estudi i la remissió de l’informe
internacional de busca. D’altra banda, acorda aclarir les gestions realitzades per la
sol·licitud de patent als Estats Units d’Amèrica.

6.11. Pasta conductora, electrodos y sensores que comprenden esta parta conduc-
tora y el método de fabricación, del Dr. I. Katakis: autoritzar les gestions per a cedir la
titularitat, tot considerant les inversions realitzades prèviament per al seu manteniment.

7. La Comissió aprova la priorització provisional de candidats presentats a la Direc-
ció General de Recerca dins el programa de becaris predoctorals per a la formació
d’investigadors (FI2004) (annex 2 a 6).

8. La comissió acorda, quant a la resolució de concessió del programa d’infraestruc-
tura de recerca 2003 (PIR2003):

8.1. Distribuir els fons concedits a través de la sol·licitud institucional al programa
FEDER- Modalitat Equipament Científic per als anys 2000-2002, ampliació, i 2003-
2004, de manera proporcional entre els anys 2003 i 2004.

8.2. Aprovar la relació de beneficiaris, que es finançarà per mitjà dels fons següents:
8.2.1. L’aportació de la Direcció General de Recerca en concepte de subvenció:

108.200,00 €,
8.2.2. L’aportació de la URV en concepte de subvenció i de cofinançament:

231.785,98 €. La diferència entre aquest import i l’indicat en l’apartat 8.1.2. del desen-
volupament de la sessió (217.348,69 €) té com a motivació la subvenció i el cofinança-
ment sencer, per part de la Universitat (que arriba fins al 85% de l’import total de
l’equipament científic), d’una sol·licitud més de la relació prioritzada de sol·licituds.

8.2.3. L’aportació dels grups de recerca en concepte de cofinançament.

COMISSIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS I MATERIALS

SESSIÓ DEL 30 D’OCTUBRE DE 2003

S’aprova la proposta de distribució del programa ordinari de cofinançament d’equipa-
ment docent 2003.

COMISSIÓ DE QUALITAT

SESSIÓ DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2003

1. S’aprova l’Informe Final d’Avaluació Institucional de la qualitat dels ensenya-
ments de la URV. Programa 2001-2002.

2. Elaborar les titulacions que participen en el programa de convergència europea
dels diferents centres de la URV.

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DEL 12 DE DESEMBRE DE 2003

Beques 
S’acorda aprovar la convocatòria d’una beca de col·laboració amb el Departament de
Bioquímica i Biotecnologia per al programa de doctorat Nutrició i Metabolisme. Així
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mateix, s’acorda tornar a convocar una beca de col·laboració amb el projecte INNO-
VEM, que havia quedat vacant. 

Universitat d’Estiu 
S’acorda aprovar els cursos de la Universitat d’Estiu per a l’edició 2004 amb les consi-
deracions següents: 

- Els diferents cursos s’han d’autofinançar. Aquells cursos que no tinguin ingressos
suficients per cobrir les despeses s’anul·laran. 

- La Coordinació dels cursos l’ha de dur a terme una persona membre del departa-
ment que inclogui l’àrea de coneixement a la qual es vincula el curs. 

- Una persona no pot coordinar més d’un curs. Només excepcionalment, en casos
degudament justificats, s’acceptarà la coordinació de més d’un curs. 

Es proposen els preus següents, perquè siguin aprovats pel Consell Social: 
Curs de 15 hores: 92 € 
Curs de 20 hores: 107 € 
Curs de 25 hores: 127 € 
Curs de 30 hores: 147 €

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I POLÍTICA DOCENT

SESSIÓ DEL 15 DE DESEMBRE DE 2003

1. S’aprova la NOA 2004/2005.
2. S’aproven les normatives d’accés als ensenyaments de: Dret Ambiental, Antropo-

logia Social i Cultural, Arqueologia i Estudis Alemanys.
3. S’aproven modificacions puntuals dels plans d’estudis d’Enologia (2003), de

Pedagogia (1993) i d’Eng. Química (1993).
4. S’aproven modificacions puntuals de les normatives de matrícula, acadèmica i

d’actes d’examen.
5. S’aprova el reconeixement de crèdits per a l’activitat de l’Aula de Teatre.
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 DE JULIOL DE 2003

1. S’aprova l’admissió a tràmit de tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sr. Santiago F. Marco Domènech
Sr. Javier Capilla Luque

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Carlos Eduardo Nieto Draghi

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Xavier López Fernández
Sr. Joan Miquel Maestre Horcajo

Departament de Psicologia
Sra. Griselda Esparó Hidalgo

Departament de Química Analítica i Química Orgánica
Sr. Xavier Arnés Novau

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Violeta Quiroga Raimundez

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a: 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sr. Santiago F. Marco Domènech
Sr. Javier Capilla Luque

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Carlos Eduardo Nieto Draghi

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Xavier López Fernández
Sr. Joan Miquel Maestre Horcajo

Departament de Psicologia
Sra. Griselda Esparó Hidalgo

Departament de Química Analítica i Química Orgánica
Sr. Xavier Arnés Novau

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Violeta Quiroga Raimúndez

3. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals presentades:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Lara Soler Falgàs
S’aprova condicionadament al fet que tinguin tots els informes si llegeix abans de la

propera comissió.
Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Sra. Teresa Franquet Sugrañes
S’aprova condicionadament al fet que tinguin tots els informes si llegeix abans de la

propera comissió.

4. S’aprova el trasllat d’expedient de l’alumne següent: 
Departament de Gestió d’Empreses

Sr. Emilio Antonio Mayo Subirats
Haurà d’inscriure la tesi doctoral a la nostra Universitat i matricular-se de tutoria de

tesi. 

5. S’aprova incloure l’àrea temàtica de Sociologia al programa de doctorat Econo-
mia i Empresa, del bienni 2000-2002.

6. S’aproven els canvis en l’assignació de docència del programa Graduate Studies
in Chemical and Process Engineering.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 D’OCTUBRE DE 2003

1. S’aprova l’admissió a tràmit de tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sr. Joan Guix Oliver
Departament de Medicina i Cirurgia
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Sr. Domingo Pascual Torres
Sr. Joan Salvador Escala Arnau

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Josep Pàmies Coromines
Sra. Magdalena Paradowska
Sr. Albert Mañes Amigó

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sra. Esther Guiu Rozas
Sra. Rosa Ana Gimeno Ferreres

Departament de Pedagogia
Sra. M. Visitación Martínez Samplón
Sr. Manuel Fandos Garrido

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Tomasa Bañez Tello
Sr. Miguel Miranda Aranda

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sr. Joan Guix Oliver
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Domingo Pascual Torres
Sr. Joan Salvador Escala Arnau

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Josep Pàmies Coromines
Sra. Magdalena Paradowska
Sr. Albert Mañes Amigó

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sra. Esther Guiu Rozas
Sra. Rosa Ana Gimeno Ferreres

Departament de Pedagogia
Sra. M. Visitación Martínez Samplón
Sr. Manuel Fandos Garrido

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Tomasa Bañez Tello
Sr. Miguel Miranda Aranda

3. S’aprova la modificació de la composició dels tribunals de les tesis doctorals cor-
responents a:
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sr. Xavier Arnés Novau
Departament de Psicologia

Sra. Griselda Esparó Hidalgo

4. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals presentades:
Admesa a tràmit en la Comissió de Doctorat del 23-07-2003:

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Violeta Quiroga Raimúndez
S’aprova condicionadament al fet que tinguin tots els informes si llegeix abans de la

propera comissió.
Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del 26-09-2003:

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Montserrat Ortoneda Pedrola
S’aprova condicionadament al fet que tinguin tots els informes si llegeix abans de la

propera comissió.
Departament d’Història i Geografia

Sr. Roberto del Amo Benito
Departament de Psicologia

Sr. Josep Demestre Viladevall
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Ligia Aurora Sierra Sosa
S’aprova condicionadament al fet que tinguin tots els informes si llegeix abans de la

propera comissió.
Sra. Susana Ramírez Hita
S’aprova condicionadament al fet que tinguin tots els informes si llegeix abans de la

propera comissió.
Sr. Eduardo Kingman Garcés
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S’aprova condicionadament al fet que tinguin tots els informes si llegeix abans de la
propera comissió.

5. S’aproven els trasllats d’expedients dels alumnes següents:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Esther Salvadó Geli
Haurà d’inscriure la tesi doctoral a la nostra Universitat i matricular-se de tutoria de

tesi.
Sra. Esther Duarte Oller
Haurà d’inscriure la tesi doctoral a la nostra Universitat i matricular-se de tutoria de

tesi.
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Arantxa Jara Ruiz de Gaona
Haurà de demanar convalidació dels cursos aprovats prèviament.

6. S’aproven les sol·licituds d’accés a programa de doctorat amb CV no relacionats
científicament amb aquest de les alumnes següents:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Gisela Llaveria Almacellas
Sra. Sílvia Fuentes de Frutos

7. S’aproven les sol·licituds de convalidació dels alumnes següents:
Departament d’Enginyeria Química

Sra. Irama María Sánchez Boscán
Sra. Laura Mariela Prámparo
Sr. Alfredo José Rodríguez Alarcón

Departament de Filologia Catalana
Sra. Vinyet Panyella

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. Arantxa Jara Ruiz de Gaona

8. S’aproven les sol·licituds d’adaptació dels alumnes següents:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Maria Mercè Bosch i Tomás
Departament de Filologies Romàniques

Sr. Irati Cruxent Vilasau

9. S’aproven les sol·licituds de reconeixement de crèdits aliens dels alumnes
següents:
Departament d’Enginyeria Química

Sra. Rhonda Maria Avila de León
Sr. Julio Rodrigo Fuentes

10. S’aprova la modificació de la composició del tribunal únic del programa de
doctorat Estudis Urbans i Moviments Socials, del bienni 2001-2003.

11. S’aproven les modificacions dels programes de doctorat següents:
Departament de Filologia Catalana

S’inclou el curs Escola Catalana i Estàndard Oral dins el programa de doctorat
Qüestions de Llengua i Lliteratura: Iidentitat i Estandardització, del trienni 2002-2005
per a la matrícula del curs 2003-2004.
Departament de Química Física i Inorgànica

S’ajorna el període d’admissió d’alumnes i de matrícula dins el programa de docto-
rat Catàlisi Homogènia, del bienni 2003-2005.
Departament de Filologia Anglogermànica

S’ajorna el període de matrícula dins el programa de doctorat Translation and Inter-
cultural Studies, del bienni 2003-2005.
Departament de Psicologia

S’ajorna el període de matrícula dins el programa de doctorat Psicologia de l’Educa-
ció: Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics, del bienni 2003-2005.
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Substitució del tutor Dr. Gerard Pujadas Anguiano pel Dr. Santi Garcia Vallvé.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2003

1. S’aprova la normativa de tesis doctorals per articles proposada pel Departament
de Psicologia.

2. S’aprova el pressupost dels programes de doctorat del bienni 2003-2005 i del tri-
enni 2003-2006.
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3. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Alejandro Goldberg
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Josep Valls Fonayet

4. S’aprova la modificació de la composició dels tribunals de les tesis doctorals cor-
responents a:
Departament de Pedagogia

Sra. Visitación Martínez Samplón

5. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals presentades:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Violeta Quiroga Raimúndez
Sr. Miguel Miranda Aranda

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Domingo Pascual Torres
Sr. Joan Salvador Escala Arnau

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Josep Pàmies Coromines

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sra. Esther Guiu Rozas
Sra. Rosa Ana Gimeno Ferreres

Departament de Pedagogia
Sra. M. Visitación Martínez Samplión
Sr. Manuel Fandos Garrido

6. S’aproven els trasllats d’expedients dels alumnes següents:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Arantxa Jara Ruiz de Gaona
Departament de Filologia Catalana

Sra. Vinyet Panyella Balcells
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Sandra Verónica Correa Domínguez

7. S’aproven les sol·licituds de convalidació dels alumnes següents:
Departament de Filologia Catalana

Sra. Vinyet Panyella Balcells
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Arantxa Jara Ruiz de Gaona
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Sandra Verónica Correa Dominguez

8. S’aproven les sol·licituds d’adaptació dels alumnes següents:
Departament de Gestió d’Empreses

Sr. Ignasi Garcia Marimón
Departament de Pedagogia

Sr. Marc Romero Carbonell
Sra. M. Francisca Vidal Gibert

9. S’aprova el reconeixement de crèdits de l’alumna següent:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Arantxa Jara Ruiz de Gaona

10. S’aprova la modificació de la composició del tribunal únic dels programes
següents
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Antropologia de la Medicina, del bienni 2001-2003
Departament de Dret

Empresa i Sistema Penal , dels biennis 2002-2004 i 2003-2005
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Nutrició i Metabolisme, del bienni 2003-2005

11. S’aproven les modificacions dels programes de doctorat següents:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Antropologia de la Medicina, del bienni 2003-2005
Departament de Pedagogia
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Investigación e Intervención Educativa en el Àmbito Socio-comunitario, del bienni
2003-2005

Tecnologia Educativa, del bienni 2003-2005

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 18 DE DESEMBRE DE 2003

1. S’acorda que els departaments responsables dels programes de doctorat que es
presenten de nou a la Mención de Calidad, facin un informe d’autovaloració dels pro-
grames.

2. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Dret Públic

Sra. Mònica Gelambí Torrell
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Guillermo González Sánchez
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sr. Manuel Alejandro Espinosa Fernández

3. S’aprova la modificació de la composició dels tribunals de les tesis doctorals pre-
sentades pels departaments:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Juan Salvador Escala Arnau

4. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Jesús Armando Haro Encinas
Sr. Alejandro Goldberg
Sr. Tomas Bañez Tello

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Joan Guix Oliver

5. S’aproven els programes de doctorat per iniciar el curs 2004-2005
Departament d’Història i Geografia Estudis Culturals Mediterranis 
Departament de Filologies Romàniques Formal Languages and Applications
Departament de Filologia Anglogermànica Traslation and Intercultural Studies 
Departament de Psicologia / Departament Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

de Ciències Mèdiques Bàsiques
Departament de Psicologia Psicologia de l’Educació: Cultura,

Educació i Sistemes Semiòtics 
Departament de Química Física i Inorgànica Química Teòrica i Computacional 

Catàlisi Homogènia
Departament de Química Física i Inorgànica / Química en Processos i Productes

Departament de Química Analítica i Industrials
Química Orgànica 

Departament d’Enginyeria Química / Graduate Studies in Chemical and
Departament d’Enginyeria Mecànica Process Engineering 
Departament de Bioquímica i Biotecnologia / Nutrició i Metabolisme

Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques / Departament de Medicina i Cirurgia

Departament de Bioquímica i Biotecnologia Enologia 
Departament de Medicina i Cirurgia / Mètodes de Recerca en Ciències de la

Departament de Psicologia Salut
Departament d’Economia / Departament de Organització Industrial: Empresa i

Gestió d’Empreses Mercats 
Departament d’Enginyeria Electrònica, Enginyeria Electrònica

Elèctrica i Automàtica 
Departament d’Enginyeria Mecànica Tecnologías de Climatización

 y Eficiencia Energética en Edificios 
Departament de Filologia Catalana Estudis Filològics Catalans

Interdisciplinaris 
Departament de Pedagogia Tecnologia Educativa 
Departament de Dret Privat, Processal Dret de l’Empresa i la Contractació

i Financer / Dret Públic
Departament d’Història i Geografia / Arqueologia Clàssica

Institut Català d’Arqueologia Clàssica
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6. S’aprova l’admissió d’alumnes a programes de doctorat dels departaments:
Departament d’Història i Geografia

Sra. Patricia Llàcer Manrique

7. S’aproven les modificacions a programes de doctorat següents:
Departament de Pedagogia

Tecnologia Educativa, del bienni 2003-2005
Departament d’Història i Geografia

Estudis Culturals Mediterranis, del bienni 2003-2005
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Nutrició i Metabolisme, del bienni 2002-2004
Nutrició i Metabolisme, del bienni 2003-2005

8. S’aproven les sol·licituds de convalidació dels alumnes següents:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Daniel Talaya López

9. S’aproven les sol·licituds de trasllats d’expedient dels alumnes següents:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Daniel Talaya López

10. S’aprova la modificació de la composició del tribunal únic del programa de
doctorat:
Departament de Filologia Anglogermànica

Estudis Anglesos i Alemanys, del trienni 2000/2003

11. S’aprova la sol·licitud d’assignació de codirector i tutor de la tesi doctoral del
departament:
Departament de Dret Públic

Sra. Maria Marquès Banqué

12. S’aproven les sol·licituds de reconeixement de crèdits dels alumnes següents:
Departament de Filologia Catalana

Sr. Jaume Llop Clua
Sr. Pere Poy Baena
Sra. Meritxell Granados Salvadó
Dr. Emili Samper Prunera
Sra. Mònica López Bages

Departament de Química Analitica i Química Orgànica
Sra. Judit Canadell Ayats

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 29 DE GENER DE 2004

1. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Maria Isabel Salón Cabré
Sra. Maria Jesús Jiménez Expósito

Departament de Dret Públic
Sr. Jordi Jaria Manzano

2. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Albert Mañes Amigó
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sr. Manuel Alejandro Espinosa Fernández

3. S’aproven els programes de doctorat a iniciar el curs 2004-2005
Departament de Dret Públic Empresa i Sistema Penal
Departament de Química Analítica i Química Cièncias, Técnicas y Gestión 

Ambiental Orgànica

4. S’aproven les modificacions als programes de doctorat següents:
Departament de Pedagogia

Investigació i Intervenció Educativa en l’Àmbit Sociocomunitari, del bienni 2003-
2005 
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Nutrició i Metabolisme, dels biennis 2000-2002 i 2001-2003
Enologia, del bienni 2003-2005
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Departament d’Història, Hitòria de l’Art i Geografia
Estudis Culturals Mediterranis, del bienni 2003-2005

Departament d’Economia
Organització Industrial: Empresa i Mercat, del bienni 2004-2006

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Antropologia Urbana, del bienni 2003-2005

5. S’aproven les sol·licituds de reconeixement de crèdits dels alumnes següents
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Sandra Verònica Correas Domínguez
Sra. Zares Arredondo Fortuny
Sra. Isabel Megias Rangil

6. S’aprova la sol·licitud d’adaptació de l’alumna:
Departament de Pedagogia

Sra. Francesca M. Vidal Gibert

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE FEBRER DE 2004

1. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Joan Josep Cabré Vida
Departament de Psicologia

Sra. Montserrat Domènech Auqué
Departament de Pedagogia

Sra. Mariela Sarmiento Santana
Sra. Nieves M. Vílchez González

2. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament d’Enginyeria Química

Sra. Magdalena Paradowska
Sr. Guillermo González Sánchez

Departament de Dret Públic
Sra. Mónica Gelambí Torrell
Sr. Jordi Jaria Manzano

3. S’aprova la modificació al programa de doctorat següent:
Departament de Gestió d’Empreses

Economia i Empresa, del bienni 2002-2004 

4. S’aproven les sol·licituds de trasllat dels alumnes següents:

Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia
Sra. M. Cristina Fernández Laso, pendent de correcció administrativa
Sr. Joan-Hilari Muñoz Sebastià, pendent de correcció administrativa
Sra. M. del Mar Cervera Sorribas, pendent de correcció administrativa

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Javier Aldecoa Llauradó
Sra. M. Rosa Dalmau Llorca
Dra. Asunción Torres Moragues
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PRESES DE POSSESSIÓ

CONSELL DE GOVERN DE 16 D’OCTUBRE DE 2003

Data Nom i cognoms Càrrec
1 de setembre de 2003 Dr. Esteve Bosch Capdevila Secretari del departament de Dret Privat, Processal i Financer
1 de setembre de 2003 Sr. Enric R. Antón Grau Director en funcions del departament de Bioquímica i Biotecnologia
3 de setembre de 2003 Dra. Joana Noguera Arrom Directora en funcions del departament de Pedagogia
16 de setembre de 2003 Dr. Antoni Romeu Figuerola Director del departament de Bioquimica i Biotecnologia
16 de setembre de 2003 Dr. Gerard Pujadas Anguiano Secretari del departament de Bioquimica i Biotecnologia
16 de setembre de 2003 Dr. Nicolás Rozes Director tècnic del Celler i Camps Experimentals Mas dels Frares
18 de setembre de 2003 Dr. Carles Aliagas Castell Secretari del departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
1 d’octubre de 2003 Dra. Rosario Barrios Arós Directora del departament de Pedagogia
2 d’octubre de 2003 Dr. Luis F. Valero Iglesias Secretari del departament de Pedagogia

Personal Acadèmic

Data Nom i cognoms Categoria
25 de juny de 2003 Dr. Nicolás Rozes Titular d’Escola Universitària
25 de juny de 2003 Dra. M. Isabel Gracia Arnaiz Titular d’Escola Universitària
25 de juny de 2003 Dr. Cristian Duran Weitkamp Titular d’Universitat
25 de juny de 2003 Dr. Juan Mogas Amorós Titular d’Escola Universitària
25 de juny de 2003 Sra. M. Belén López Panisello Titular d’Escola Universitària
25 de juny de 2003 Sra. Matilde Villarroya Martínez Titular d’Escola Universitària
25 de juny de 2003 Sra. Carmina Puig Cruells Titular d’Escola Universitària
25 de juny de 2003 Dra. Maria Llop Llop Titular d'Escola Universitària
1 de juliol de 2003 Dr. Ignasi Brunet Icart Catedràtic d'universitat
1 de juliol de 2003 Dr. Josep Domingo Ferrer Catedràtic d'universitat
1 de juliol de 2003 Dr. Francesc Borrull Ballarín Catedràtic d'universitat
1 de juliol de 2003 Dr. Ángel Gabriel Belzunegui Eraso Titular d'universitat
1 de juliol de 2003 Dr. Jesús Jorge Brezmes Llecha Titular d'universitat
1 de juliol de 2003 Dr. Alfonso José Romero Nevado Titular d'universitat
1 de juliol de 2003 Dra. Mireia Valverde Aparicio Titular d'universitat
1 de juliol de 2003 Dr. Benjamin Ángel Iñíguez Nicolau Titular d'universitat
1 de juliol de 2003 Sr. Gerard Fortuny Anguera Ttitular d'escola universitaria
1 de juliol de 2003 Dra. M. Montserrat Ferrando Cogollos Titular d'escola universitaria
1 de juliol de 2003 Sr. Xavier Camara Turull Titular d'Escola universitària
1 de juliol de 2003 Sra. M. Carmen Molina Cobo Titular d'Escola universitària
1 de juliol de 2003 Dr. Amado Alarcón Alarcón Titular d'Escola Universitària
1 de juliol de 2003 Sra. Francisca Jiménez Herrera Titular d'Escola Universitària
14 de juliol de 2003 Dr. Josep M. Comelles Esteban Catedràtic d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Ferran Mañé Vernet Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Josep Renau Folch Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Bernat López López Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dra. Mireya Giralt Esteve Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Francisco Javier Calvente Calvo Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Hugo Jorge Valderrama Blavi Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Enric Vidal Idiarte Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Ernest Gil Dolcet Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Antonio Quesada Arana Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dr. Jesús José Angla Jiménez Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Dra. Clara Salueña Pérez Titular d’Universitat
14 de juliol de 2003 Sra. Aïda Valls Mateu Titular d’Escola Universitària
14 de juliol de 2003 Dr. Enrique Fernando Cantó Navarro Titular d’Escola Universitària
14 de juliol de 2003 Dra. Teresa Corbella Domènech Titular d’Escola Universitària
14 de juliol de 2003 Dra. M. Misericòrdia Domingo Vernis Titular d’Escola Universitària
14 de juliol de 2003 Dra. Maria Cabré Bargalló Titular d’Escola Universitària
14 de juliol de 2003 Dr. Enrique Aguilar Anfrons Titular d’Escola Universitària
23 de juliol de 2003 Dr. Jaume Gené Albesa Titular d’Universitat
23 de juliol de 2003 Dra. Maria Araceli Rodríguez Merayo Titular d'Escola Universitaria
23 de juliol de 2003 Sra. M. José Garbajosa Cabello Titular d'Escola Universitària
23 de juliol de 2003 Sra. Maria Núria Tordera Santamatilde Titular d'Escola Universitària
24 de setembre de 2003 Dr. Alfonso González Bondia Titular d'Escola Universitària
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CONSELL DE GOVERN DE 19 DE DESEMBRE DE 2003

Data Nom i cognoms Càrrec
27 d’octubre de 2003 Sr. Ramon Burrut Ribes degà en funcions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
31 d’octubre de 2003 Dra. Pilar Salagre Carnero directora del departament de Química Física i Inorgànica
31 d’octubre de 2003 Dra. María Soledad Larrechi García directora del departament de Química Analítica i Química Orgànica
31 d’octubre de 2003 Dra. Anna M. Clotet Romeu secretària del departament de Química Física i Inorgànica
31 d’octubre de 2003 Dra. Marina Galià Clua secretària del departament de Química Analítica i Química Orgànic
22 de novembre de 2003 Dr. Miquel Àngel Bové Sans degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
26 de novembre de 2003 Sr. Ramon Burrut Ribes vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
26 de novembre de 2003 Dra. M. Noemí Rabassa Figueras responsable d’ensenyament de Ciències Empresarials
26 de novembre de 2003 Dra. M. Dolors Setó Pàmies responsable d’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses
26 de novembre de 2003 Dra. Carolina Manzano Tovar responsable d’ensenyament d’Economia
26 de novembre de 2003 Dra. Mònica Martín Bofarull secretària de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
4 de desembre de 2003 Sra. Laura Román Martín vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques
4 de desembre de 2003 Dr. Àngel Urquizu Cavallé responsable d’ensenyament de Dret
4 de desembre de 2003 Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla responsable d’ensenyament de Relacions Laborals i Ciències del Treball
4 de desembre de 2003 Sra. M. Victòria Forns Fernández responsable d’ensenyament de Treball Social
4 de desembre de 2003 Dr. Alfonso González Bondia responsable del Graduat Superior en Dret Ambiental

Personal Acadèmic

Data Nom i cognoms Categoria
18 d’agost de 2003 Sra. Susana Álvarez Fernández Titular d’Escola Universitària
6 d’octubre de 2003 Sr. Antoni Pérez-Portabella López Titular d’Escola Universitària
15 d’octubre de 2003 Dra. Maria Teresa Blay Olivé Titular d’Universitat
15 d’octubre de 2003 Dr. Santiago Garcia Vallvé Titular d’Universitat
14 de novembre de 2003 Dr. Blas Herrera Gómez Titular d’Universitat
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Butlleta de sol·licitud de les publicacions corporatives

Nom
1r cognom 2n cognom
Centre
Adreça CP
Població A/e
Tel. Fax

Estic interessat en rebre les publicacions següents:

Actes acadèmics extraordinaris Memòria de curs
Full Oficial Memòria de la recerca
Liquidacions del pressupost Pressupostos
i memòria econòmica

Marqueu amb una creu les publicacions que vulgueu rebre i feu arribar la butlleta a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL

C/ Escorxador, s / n
43003 Tarragona
Tel. 977 55 80 23
Fax 977 55 80 22
secsg@orgov.urv.es



Universitat Rovira i Virgili
Secretaria General
C/ de l’Escorxador, s /n · 43003 Tarragona
Tel. 977 55 80 09  ·  Fax 977 55 80 22  ·  secgs@orgov.urv.es

El Full Oficial també és consultable a
http://www.urv.es/documentacio/fulls/fulls.html
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