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CONSELL DE GOVERN DE 18 DE FEBRER DE 2004

Informe del Rector

El rector destaca aquells aspectes de la política universitària que tenen més importància
i que han de ser comentats a l’òrgan de govern de la universitat per poder ser discutits i
valorats convenientment.

En l’ambit estatal, destaquen els punts següents:
◆ decrets de grau i postgrau
◆ habilitacions
◆ decret de professorat
◆ decret equivalència titulacions
De l’àmbit català, cal destacar la política del DURSI que durà a terme el nou equip.
Pel que fa a l’ACUP, representants de govern de la URV es van reunir amb el conse-

ller, el qual va defensar la relació directa i fluïda entre l’ACUP i la Conselleria, amb
independència del Consell Interuniversitari de Catalunya. Es va mostrar partidari de
revisar la Llei catalana d’universitats, per aclarir la distribució de competències entre
universitats i comunitat autònoma i reconèixer un paper més important a l’ACUP. No
està previst de revisar el pressupost fins a l’estiu. Es va mostrar clarament favorable a
establir la durada dels estudis de grau en tres anys. Les universitats li van demanar:

1. Compromís amb l’espai europeu d’ensenyament superior.
2. Compromís d’equiparació amb els objectius de la UE en matèria d’R+D+I.
3. Compromís de confiança amb les universitats públiques com a institucions cen-

trals del sistema d’ensenyament superior i recerca. 
4. Compromís de mantenir el paper d’universitats investigadores per a totes les uni-

versitats públiques de Catalunya.
5. Finançament: fer efectiu el compromís de la LUC d’augment del 30%. Revisió del

model actual de finançament. Revisió del pla d’inversions. 
6. Programació: activació amb urgència de les decisions necessàries per iniciar el

curs 2004-05 amb normalitat. Definició de la política del DURSI amb relació als
postgraus “oficials”.

7. Professorat: compliment del desenvolupament del programa Serra Húnter, com-
patible amb la continuïtat del pla de promoció del professorat. Credibilitat del model
de professorat contractat. Les universitats no saben si tindrà continuïtat. Avaluació del
PD. 

8. Recerca: enfortiment de les polítiques horitzontals. Retornar al ritme inversor
anterior a les darreres polítiques. Aclarir el sistema ACER amb relació a les universitats.
Transparència en tot el sistema de presa de decisions en l’àmbit de la recerca. Fixació
de criteris públics que s’utilitzin per prendre decisions. 

9. Qualitat: reorientació de la dinàmica que ha portat a percebre l’Agència Catalana
per a la Qualitat del Sistema Universitari com una eina del poder polític, augmentant-
ne la credibilitat i garantint-ne la independència. 

S’ha fet una primera reunió entre el conseller Solà i la URV, important políticament
per començar un nou període, i de la qual hi ha un primer document sobre la realitat
de la URV i la seva posició en el sistema català. 

Els punts que cal destacar de l’àmbit de la docència són: 
1. Negociar la programació i les condicions d’implantació de noves titulacions a

partir de la proposta lliurada per la URV. És imprescindible, segons la URV, posar en
marxa el segon cicle de Periodisme per al curs 2004-05.

2. Establir un marc de negociació sobre la transició del pregrau al nou grau basat a
mantenir que totes les titulacions actuals de la URV acabin sent de grau i afavorir que
l’entrada d’alumnes nous sigui equivalent, almenys, als actuals.

3. Establir un marc de negociació per configurar el nou mapa de postgraus de la
URV, que sobre les bases dels principis generals que estableixi el SUC tingui en consi-
deració l’estratègia de la URV i les seves particularitats com a universitat dins d’un
model d’universitat investigadora en el qual l’alineament de postgrau-doctorat-recerca
de qualitat esdevé un element essencial en el context de l’espai europeu d’educació
superior i recerca.

Els punts que cal destacar de l’àmbit de la recerca són: 
1. Revisar l’aplicació dels instruments de política científica transversal que no estan

d’acord amb la posició que ocupa la URV en el SUC: PIR, grups consolidats. 
2. Establir un planificació d’infraestructures claus de recerca per a la URV que,

tenint en compte el marc general de la política que s’estableixi en el SUC, pugui fer
front a les necessitats específiques.
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3. Establir un marc de cooperació perquè el DURSI doni suport a la política cientí-
fica estratègica de la URV a través, per exemple, d’afavorir la participació de la URV en
centres de recerca singulars. En aquest sentit, se sol·licita el suport en la creació de
l’Institut d’Investigació Sanitària que la URV i els hospitals universitaris de Tarragona
estan engegant en el marc dels centres acreditats de l’Institut Carlos III.

4. Millorar el marc d’articulació dels instituts de recerca amb la URV, adscriure
l’ICIQ a la URV i concretar el finançament 2004 per a l’ICEH i la planificació.

5. Donar suport a les iniciatives de la URV per impulsar el projecte del Centre
d’Innovació i Sostenibilitat en Turisme i Oci (CISTO).

6. Donar suport a la iniciativa de crear el Parc Científic i Tecnològic de la URV sobre
la química i implicar-se en la implantació.

Dels projectes estratègics destaquen:
1. Donar resposta des del DURSI a la proposta d’implantació del Campus de la

URV a les Terres de l’Ebre concretant les actuacions 2004 que s’han de començar.
2. Rebre suport per part de la Generalitat al projecte Mediterrània Fòrum i el DURSI

involucrar-se en l’espai del coneixement d’aquest projecte, on també han de participar
altres universitats públiques catalanes.

3. Rebre el suport del DURSI a la creació a la URV de la càtedra UNESCO sobre
diàleg intercultural a la Mediterrània.

En l’àmbit de les infraestructures destaquen:
1. Aprovar el conveni específic d’inversions per al període 2004-06 i ratificar

l’acord de construcció de la Facultat de Lletres amb els consegüents implicacions eco-
nòmiques.

2. Revisar les previsions de les facultats de Química i Enologia, per fer possible el
trasllat a les noves instal·lacions durant el proper estiu, de les escoles d’Enginyeria i de
la urbanització del campus Sescelades i el campus Centre.

3. Programar les necessitats d’infraestructures de serveis: rehabilitar el pavelló
esportiu de Sescelades, preveure una residència per a estudiants i professors i la Casa
de l’Estudiant, i executar el pla de supressió de barreres arquitectòniques.

4. Resoldre els tràmits de cessió patrimonial del DURSI a la URV.
5. Planificar les actuacions de futur: ubicació definitiva de la Facultat de Ciències de

l’Educació i Psicologia i possible trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut.

En temes de finançament es preveu:
1. Valorar entre el DURSI i la URV les mancances de finançament atribuïbles als

condicionants específics de la Universitat perquè s’apliquin les correccions oportunes
en els exercicis posteriors i poder així dedicar l’increment de finançament esperat a tra-
vés del 30% a fer una vertadera política de futur.

2. Traspassar del DURSI a la URV les quantitats que es derivin, per a l’exercici 2003
i 2004, de la implantació de la disposició legal que preveu l’increment progressiu del
finançament fins a arribar al 30%.

3. Tancar els objectius del Contracte programa per al 2003 i encetar les converses
per definir els objectius i el finançament per al 2004.

De la política pròpia de la URV, cal destacar que amb el canvi de l’equip de govern,
es necessita adaptar les responsabilitats a les prioritats del moment actual, centrades
molt especialment en la definició del mapa de postgraus, l’estructura de la recerca, la
revisió dels criteris de repartiment de recursos en recerca, el desplegament del Pla
Estratègic de Docència i la posada en marxa del parc tecnològic. Es tracta d’una oportu-
nitat també per emfatitzar les relacions amb els agents i la societat. D’altra banda s’ha
de nomenar el nou director de l’Escola de Doctorat i, després, la directora de l’Escola
de Pregrau, Dra. Bargalló.

Els temes de treball actuals representen un esforç considerable en les tasques
d’estudi, planificació i programació que recauen en el Gabinet Tècnic i l’Oficina Pres-
supostària. S’ha optat per millorar l’eficiència en aquest context i utilitzar una via fins
ara no emprada: contractes d’obra i servei per a projectes específics, amb càrrec als
recursos del Contracte programa amb la Generalitat. De moment, s’ha contractat un
tècnic per a estructuració de recerca, un per a pacte de dedicació i un per a coordina-
ció de processos de gestió.

S’han nomenat nous responsables d’ensenyaments. Es tracta d’un procés de treball
ja iniciat amb el Vicerectorat de Docència.

El tancament del pressupost 2004 es perfila com a tema urgent per causa del nou
Govern de la Generalitat. La previsió inicial és d’un dèficit de 400.000 €. 

Altres:
El nou director del centre de transferència de la Fundació URV és el Dr. Andrew

Ward. 
De la reunió amb l’AEQT, destaca l’objectiu de millorar les relacions institucionals

entre la URV i la indústria química i de trobar una sortida als temes aturats del mapa
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d’olors i del centre tecnològic, parc tecnològic. A tal efecte s’ha creat la Comissió con-
junta URV-AEQT.

És possible que s’encarregui a la URV el pla estratègic de la ciutat.
També s’informa de la càtedra URV-ENRESA de dret ambiental, que està gestionant

el president del Consell Social.
La previsió de trasllat per a la Facultat de Química i la Facultat d’Enologia és l’estiu

vinent. El procés ja està en marxa. 
S’ha publicat la resolució del concurs per al proveïment d’equips informàtics i ha

donat com a resultat dues empreses homologades. 
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Disposicions

1  S’aprova el desplegament del projecte URV@prop: campus extens.

2  S’aprova la creació de l’Escola de Pregrau

PROPOSTA DE CREACIÓ DE L’ESCOLA DE PREGRAU

INTRODUCCIÓ

Els espais de formació han de canviar de concepte per poder aconseguir que els nostres
titulats tinguin la formació adequada per enfrontar-se al món laboral, on hauran de dur
a terme la seva tasca professional i s’hauran de desenvolupar com a persones. 

La URV ha d’organitzar els processos de formació dels alumnes i orientar-los cap al
desenvolupament de les competències necessàries en la societat actual. Aquesta orga-
nització ha de tenir el màxim grau de coherència perquè l’alumne pugui percebre el
seu procés de formació i d’aprenentatge com un continu. Per tant, cal definir, en un
mateix projecte, des de la captació de l’alumne fins a la seva incorporació al món labo-
ral. Per aquesta raó, la Universitat s’ha de dotar d’una estructura que tingui com a prin-
cipal objectiu el disseny, el seguiment i la coordinació de tots els processos relacionats
amb l’alumnat.

Aquesta organització ha de configurar un marc que permeti acreditar la URV com a
universitat de prestigi en l’àmbit docent. Amb aquest objectiu, l’Estatut de la URV, apro-
vat pel Claustre de 9 d’abril de 2003, en l’article 30 inclou l’Escola de Pregrau com una
de les estructures universitàries.

OBJECTIUS

L’Escola de Pregrau és la unitat de suport encarregada de definir el perfil formatiu de la
URV i de potenciar i vetllar per la qualitat dels estudis de pregrau. Alhora, aquesta
Escola és l’estructura transversal que dóna suport al cicle de l’estudiant que va des de la
captació fins a la seva integració i incorporació al món laboral i professional.

L’Escola de Pregrau es constitueix com una unitat de suport tècnic i humà que la
URV posa a l’abast de la comunitat universitària. Els seus objectius generals són:

1. Potenciar la qualitat dels estudis de pregrau.
2. Establir un perfil formatiu genèric de la Universitat mitjançant l’oferta de matèries

transversals susceptibles de formar part de l’itinerari curricular de tots els ensenyaments
de pregrau.

3. Donar suport als centres en l’adequació dels ensenyaments a l’EEES.
4. Organitzar els crèdits transversals de lliure elecció que fomentin l’aprenentatge

d’habilitats genèriques dels estudiants de pregrau.
5. Col·laborar en la captació d’estudiants i en la seva inserció laboral.
6. Atendre les necessitats dels estudiants.

COMPETÈNCIES

D’acord amb els objectius que li atribueix l’Estatut, les competències de l’Escola de
Pregrau són:

a) Potenciar la qualitat dels estudis de pregrau.
◆ Fer el seguiment dels diferents ensenyaments juntament amb els responsables

d’ensenyament.
◆ Afavorir els processos de coordinació acadèmica conjuntament amb els responsa-

bles i els consells d’ensenyament.
◆ Afavorir el disseny i la coordinació dels plans de tutoria acadèmica a tots els cen-

tres.
◆ Potenciar accions encaminades a la millora del procés d’aprenentatge dels alum-

nes.
◆ Col·laborar en el seguiment i l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alum-

nes.
b) Donar suport als centres i departaments en el procés d’harmonització europea.
◆ Fomentar i facilitar aliances acadèmiques estratègiques i de dobles titulacions

amb d’altres universitats, preferentment europees.
◆ Donar suport al procés d’adaptació dels diferents ensenyaments al crèdit ECTS.
◆ Donar suport a la planificació docent per adaptar els diferents ensenyaments als

principis metodològics dels ECTS.
◆ Donar suport als processos d’acreditació dels diferents ensenyaments.
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c) Establir un perfil formatiu genèric propi de la Universitat, mitjançant l’oferta de
matèries transversals susceptibles de formar part de l’itinerari curricular de tots els ense-
nyaments de pregrau.

◆ Dissenyar, desenvolupar i implementar el currículum nuclear de la URV.
◆ Coordinar i gestionar els crèdits transversals oferts des de cada ensenyament.
◆ Organitzar els crèdits de lliure elecció transversals que fomentin l’aprenentatge

d’habilitats genèriques dels estudiants de pregrau.
d) Col·laborar, amb els centres, en la captació d’estudiants i en la seva inserció

laboral.
◆ Afavorir les relacions amb els nivells educatius preuniversitaris, especialment amb

secundària.
◆ Impulsar la captació dels estudiants.
◆ Informar els alumnes de secundària sobre les possibilitats formatives de la URV.
◆ Afavorir la incorporació i l’adaptació dels estudiants a la vida universitària.
◆ Fer difusió de l’oferta formativa de pregrau a la URV.
◆ Coordinar els programes d’acollida i incorporació dels alumnes a la URV.
◆ Afavorir i coordinar les iniciatives dels centres quant a la incorporació dels titulats

al mercat de treball.
◆ Col·laborar en el procés d’incorporació al mercat de treball.
e) Atendre les necessitats dels estudiants abans, durant i després de la seva estada a

la URV.
◆ Atendre les necessitats dels estudiants durant la seva estada a la URV.
◆ Vetllar pel bon funcionament dels serveis orientats als estudiants.
◆ Afavorir l’accés dels alumnes a beques i ajuts, tant de la URV com d’externs.

ESCOLA DE PREGRAU DE LA URV

Organització
L’Escola de Pregrau és una unitat independent. Tot i que la responsabilitat i l’organitza-
ció acadèmica dels estudis de grau correspon als centres, les activitats relacionades
amb la captació, la inserció, l’acollida i l’atenció específica dels alumnes durant el seu
pas per la URV i fins a la seva incorporació al món laboral, està coordinada i impulsada
per l’Escola de Pregrau.

La responsabilitat acadèmica recau en el director/a de l’Escola, nomenat pel rector/a.
El director/a comptarà amb el suport d’una estructura tècnica i administrativa que caldrà
definir una vegada analitzades totes aquelles tasques que ha d’assumir l’Escola i que ara
ja estan desenvolupant alguns serveis i unitats de la URV.

A nivell orgànic, idènticament a la resta de PAS de la URV, el seu personal adminis-
tratiu depèn del Gerent.

Pressupost i mitjans materials
El pressupost assignat a l’Escola de Pregrau serà aquell que el Consell de Govern aprovi
anualment. Aquest pressupost preveurà les assignacions destinades a suportar les activi-
tats de l’Escola i les despeses derivades del seu propi funcionament. 

L’Escola de Pregrau disposarà dels mitjans necessaris per tal d’efectuar una gestió i
una atenció de qualitat als seus usuaris (alumnes, coordinadors d’ensenyament, con-
sells d’ensenyament, centres i departaments).

3  S’aprova el Reglament electoral de la URV

REGLAMENT ELECTORAL DE LA URV

TÍTOL I. RÈGIM ELECTORAL

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 1
Aquest Reglament és d’aplicació a les eleccions dels membres dels òrgans col·legiats
de govern de la Universitat Rovira i Virgili i dels titulars dels òrgans unipersonals. 

ARTICLE 2
El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l’exercici de les
representacions que se’n derivin.

ARTICLE 3
1. El dret de sufragi actiu correspon als estudiants, d’acord amb l’article 151 de

l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, al col·lectiu docent i investigador, d’acord amb
l’article 159.2 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, i al personal d’administració
i serveis, d’acord amb l’article 210 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, que no
es trobi comprès en cap dels supòsits a què fa referència l’apartat següent. 
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2. Estan mancades del dret de sufragi actiu aquelles persones que es trobin en qual-
sevol dels supòsits que estableix l’article 3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim electoral general, en allò que els sigui d’aplicació.

3. No són electors el professorat, els estudiants i el personal d’administració i ser-
veis dels centres adscrits.

ARTICLE 4
Per a exercir el dret de sufragi actiu és indispensable estar inscrit al cens electoral cor-
responent elaborat d’acord amb el que estableix l’article 84.1 de l’Estatut de la Univer-
sitat Rovira i Virgili. En tot cas, aquest requisit s’ha de complir en la data d’aprovació
del cens definitiu i mantenir-se fins al dia de la votació.

ARTICLE 5
1. El dret de sufragi s’exerceix personalment en la circumscripció electoral en la

qual l’elector estigui inscrit i en la Mesa que li correspongui, sense perjudici del que es
disposa en aquest Reglament sobre el vot per correspondència. 

2. Els òrgans col·legiats podran definir circumscripcions electorals específiques
quan els seus reglaments així ho exigeixin, sense perjudici de les circumscripcions que
s’estableixin en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. 

3. Ningú pot votar més d’una vegada en les mateixes eleccions.

ARTICLE 6
1. Són elegibles per formar part dels òrgans col·legiats de govern de la Universitat

Rovira i Virgili, d’acord amb el que estableixen els articles 49, 54, 58, 60, 62 i concor-
dants de l’Estatut, tot els estudiants, el col·lectiu docent i investigador i el personal
d’administració i serveis que no incorri en cap causa d’inelegibilitat. 

2. Són causes d’inelegibilitat, a més de les previstes en l’article 6 de la Llei 5/1985,
les següents: 

a) La suspensió temporal preventiva durant la tramitació d’un procediment judicial
o disciplinari, amb un màxim de sis mesos. 

b) La suspensió ferma per condemna criminal o sanció disciplinària, mentre duri la
suspensió. 

c) La comissió de serveis a una altra Administració pública durant el temps de per-
manència en aquesta situació administrativa. 

d) El gaudiment d’un any sabàtic o d’una llicència per a realitzar estudis de 3 a 12
mesos, en tota la seva durada. 

e) El fet de trobar-se en situació d’invalidesa provisional, a partir dels 18 mesos,
d’incapacitat laboral transitòria, de 3 a 18 mesos, o en situació equiparable. 

3. Són inelegibles el professorat, els estudiants i el personal d’administració i serveis
dels centres adscrits.

4. Les causes d’inelegibilitat sobrevingudes als representants escollits com a mem-
bres d’òrgans col·legiats de govern seran causa de cessament des del moment en què es
trobin en algunes d’aquestes circumstàncies.

ARTICLE 7
1. Són elegibles per formar part dels òrgans unipersonals de govern de la Universitat

Rovira i Virgili, en les condicions establertes pels articles 65, 71, 74, 79, i concordants
de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili:

a) Per al càrrec de rector o rectora, els catedràtics d’universitat en actiu que prestin
servei a la Universitat Rovira i Virgili a temps complet. 

b) Per al càrrec de director o directora de departament, el professorat 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, en els casos previstos en la Llei orgànica d’universitats, un
funcionari dels cossos docents universitaris no doctor o un professor contractat doctor. 

c) Per al càrrec de degà o degana o de director o directora de centre, 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. Si no n’hi ha cap o els que
hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres de la junta de centre, pot ser-
ho, en els casos previstos en la Llei orgànica d’universitats, un funcionari dels cossos
docents universitaris no doctor o un professor contractat doctor.

d) Per al càrrec de director o directora d’institut, el professorat permanent o el per-
sonal investigador que estigui en possessió del títol de doctor o doctora i amb dedicació
a temps complet.

2. Són inelegibles per a aquests càrrecs unipersonals de govern els professors que es
trobin en qualsevol de les causes d’inelegibilitat de l’article anterior. Les causes d’inele-
gibilitat sobrevingudes als titulars dels òrgans unipersonals de govern seran causa de
cessament des del moment en què es trobin en alguna d’aquestes circumstàncies.
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3. El titular d’un òrgan unipersonal de govern que sigui elegit com a titular d’un
altre òrgan unipersonal, haurà de renunciar al primer.

ARTICLE 8
S’entendrà que és inelegible la persona que es trobi en alguna de les causes d’inelegibi-
litat establertes el dia de la presentació de la seva candidatura, o en qualsevol moment
fins a la data que se celebrin les eleccions.

Capítol 2. Administració electoral

ARTICLE 9
1. L’administració electoral ha de garantir la transparència i objectivitat del procés

electoral i el principi d’igualtat.
2. Els òrgans electorals de la Universitat són la Junta Electoral, les comissions electo-

rals de centre i les meses electorals.

ARTICLE 10
1. Qualsevol membre de la Junta Electoral o d’una comissió electoral de centre s’ha

d’abstenir de participar com a tal en els procediments electorals en els quals tingui la
condició de candidat.

2. No podran formar part de les meses electorals els candidats o candidates a
òrgans col·legiats i unipersonals de govern de la Universitat Rovira i Virgili.

Secció 1. Junta Electoral

ARTICLE 11
1. La Junta Electoral està formada per:
a) Un professor doctor permanent, amb dedicació a temps complet, designat pel

Consell de Govern, que la presideix.
b) Dos professors permanents amb dedicació a temps complet, designats pel Con-

sell de Govern. 
c) Dos estudiants, designats pel Consell de Govern. 
d) Un membre del personal d’administració i serveis, designat pel Consell de

Govern.
e) El secretari o secretària general de la Universitat, que, alhora, actua com a secre-

tari o secretària de la Junta.
2. La durada del mandat de la Junta Electoral és de quatre anys, excepte la dels

representants dels estudiants, que és de dos.

ARTICLE 12
Correspon a la Junta Electoral de la Universitat:

a) Organitzar els processos electorals relatius als òrgans de govern i representació
d’àmbit general.

b) Controlar tots els processos electorals de la Universitat.
c) Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral.
d) Suplir mitjançant les disposicions oportunes les deficiències o omissions que

puguin advertir-se.
e) Supervisar l’elaboració i publicació del cens electoral.
f) Dirigir i coordinar l’actuació de les comissions electorals de centre.
g) Resoldre les reclamacions i impugnacions sobre qualsevol assumpte relatiu als

processos o als resultats electorals.
h) Proclamar els resultats dels processos electorals dels òrgans de govern i represen-

tació d’àmbit general.

ARTICLE 13
1. La Junta Electoral la convoca el seu president, per iniciativa pròpia o a petició de

quatre membres de la Junta. Queda vàlidament constituïda si hi són presents, almenys,
quatre dels seus membres, entre els quals hi ha d’haver sempre el president o la presi-
denta i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

2. Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents. En cas d’empat,
el vot del president o presidenta serà de qualitat. 

Secció 2. Comissions electorals

ARTICLE 14
1. Es constituirà una comissió electoral a cada centre de la Universitat Rovira i Vir-

gili. 
2. Cada comissió electoral estarà formada per: 
a) El degà o degana o el director o directora de centre; o el vicedegà o vicedegana o

el subdirector o subdirectora en qui delegui, que la presideix. 
b) Un representant del professorat, designat per la Junta de centre. 
c) Un representant dels estudiants, designat per la Junta de centre. 
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d) Un representant del personal d’administració i serveis, designat per la Junta de
centre. 

e) El secretari o secretària del centre, que, alhora, actuarà com a secretari o secretà-
ria de la comissió electoral. 

3. Correspon a cada comissió electoral l’organització, el control i la proclamació
dels resultats dels processos electorals que afectin el centre, els departaments que hi
tinguin ubicada la seva direcció i els instituts universitaris de recerca d’àmbits de conei-
xement afins.

ARTICLE 15
1. La comissió electoral de centre la convoca el seu president, per iniciativa pròpia

o a petició de tres membres de la comissió. Queda vàlidament constituïda si hi són pre-
sents, almenys, tres dels seus membres, entre els quals hi ha d’haver sempre el presi-
dent o la presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

2. Els acords s’adopten per majoria simple dels membres presents. En cas d’emprat,
el vot del president o presidenta serà de qualitat. 

Secció 3. Meses electorals

ARTICLE 16
1. La mesa electoral està formada per un president o presidenta i dos vocals, dels

quals el més jove actua com a secretari o secretària.
2. El president i els vocals són designats per sorteig públic entre les persones censa-

des del mateix sector de la comunitat universitària. No entraran en el sorteig les perso-
nes que hagin presentat candidatures. 

3. El sorteig públic el realitzarà la Junta electoral, excepte en el cas dels processos
electorals que afectin els centres, departaments i instituts, cas en què se’n responsabilit-
zaran les comissions electorals. S’actuarà de la mateixa manera en el nomenament d’un
màxim de dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa, els quals substituiran
les vacants produïdes segons l’ordre del sorteig.

4. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. En els tres
dies posteriors a la designació, aquesta serà notificada als interessats, els quals disposa-
ran d’un termini de cinc dies a partir de la data de notificació per al·legar davant la
Junta electoral qualsevol causa justificada i documentada que els impedeixi l’accepta-
ció del càrrec. La Junta electoral resol en el termini de tres dies i comunica, si escau, la
substitució produïda al primer suplent i procedeix a la designació d’un nou suplent. 

ARTICLE 17
Cada mesa electoral pot custodiar, si s’escau, urnes de diverses eleccions que coinci-
deixin en la mateixa data.

ARTICLE 18
Correspon a les meses electorals:

a) Presidir i ordenar la votació.
b) Verificar la identitat dels votants.
c) Realitzar l’escrutini i elaborar l’acta corresponent.

Capítol 3. Procediment electoral

Secció 1. Cens electoral

ARTICLE 19 
1. El cens electoral conté la inscripció d’aquelles persones que reuneixen els requisits

per a ésser electores i no es troben privades, definitivament o temporalment, del dret de
sufragi. Cada elector o electora ha de figurar en el cens electoral d’un dels sectors. 

2. El cens electoral s’ordena pels sectors de la comunitat universitària establerts a
l’article 150 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i per circumscripcions electorals.

3. Els casos particulars no previstos en aquesta Secció els resoldrà la Junta Electoral.

ARTICLE 20
L’estudiant matriculat en més d’un ensenyament de la URV, ha de figurar en el cens
electoral de l’ensenyament que triï, o bé, si això no és possible, en el cens electoral del
primer ensenyament on es va matricular.

ARTICLE 21
1. Els estudiants de programes de doctorat i els estudiants matriculats a la Fundació

URV previstos a l’article 151.2 de l’Estatut de la URV, a efectes de les eleccions a represen-
tants claustrals, s’inclouen en el cens electoral de quatre circumscripcions corresponents a
les agrupacions definides a la Disposició Addicional Sisena de l’Estatut. Pel que fa als estu-
diants matriculats a la Fundació URV, a efectes de la seva adscripció a una circumscripció
electoral, s’atendrà a l’àmbit de coneixement de la unitat promotora del curs. 

2. Els estudiants de cursos de postgrau només podran tenir representants en l’òrgan
col·legiat de la unitat promotora del corresponent curs de la següent manera: 
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a) Per a les eleccions de representants al consell de departament, si la unitat promo-
tora és el departament, els estudiants de cursos de postgrau s’inclouen en la circums-
cripció electoral dels estudiants de doctorat del departament promotor del curs. 

b) Per a les eleccions de representants a la junta de centre, si la unitat promotora és
el centre, els estudiants de cursos de postgrau s’inclouen en la circumscripció electoral
dels estudiants de doctorat del centre promotor del curs. En el cas que la composició de
la junta de centre no prevegi la circumscripció d’estudiants de doctorat, la comissió
electoral de centre ha de resoldre en quina de les cirumscripcions d’estudiants s’han
d’agrupar els estudiants de cursos de postgrau promoguts pel mateix centre. 

3. Els estudiants que es troben temporalment a la URV en virtut d’un programa de
mobilitat seran inscrits exclusivament en el cens electoral del centre que gestiona el
programa, en la circumscripció electoral que estableixi la comissió electoral de centre.
En el cas d’estudiants de programes de doctorat seran inscrits exclusivament en el cens
electoral del departament o institut universitari de recerca que gestiona el programa de
mobilitat.

ARTICLE 22
1. L’elaboració dels censos electorals correspon a la Secretaria General de la Uni-

versitat. Els secretaris de centre, de departament i d’institut universitari de recerca, així
com les unitats administratives de la Universitat, col·laboraran en aquesta elaboració. 

2. La llista provisional del cens electoral ha de publicar-se el dia següent al de la
convocatòria de la corresponent elecció.

3. Dins el termini de cinc dies qualsevol persona pot presentar reclamació adminis-
trativa davant de la Junta electoral sobre la seva inclusió o exclusió en el cens electoral. 

4. La Junta electoral resol les reclamacions presentades i ordena les rectificacions
pertinents i la publicació dels cens definitiu en el termini màxim de tres dies. 

Secció 2. Requisits de la convocatòria d’eleccions

ARTICLE 23
1. El procés electoral l’iniciarà l’òrgan que en cada cas estableixi aquest Reglament.

Caldrà convocar eleccions abans dels 30 dies anteriors a l’acabament del mandat de
l’òrgan. La convocatòria d’eleccions fixarà la data de celebració de les eleccions dins
dels 40 dies des de la data de la convocatòria, sense perjudici d’allò que disposa l’apar-
tat tercer d’aquest article.

2. La convocatòria del procés electoral regulat en aquest Reglament ha d’anar
acompanyada del calendari electoral que haurà elaborat, segons escaigui, la Junta Elec-
toral o les comissions electorals de centre, i s’ha de comunicar de forma immediata a la
Secretaria General. En el calendari electoral s’han de preveure les fases que es descri-
uen en els articles següents i, en tot cas:

a) La data de l’exposició pública del cens electoral.
b) El termini de presentació de reclamacions contra el cens.
c) La data de publicació del cens definitiu.
d) El termini per a la presentació de candidatures.
e) La data de proclamació provisional de candidats.
f) El termini de presentació de reclamacions contra l’acte de proclamació provisio-

nal de candidats.
g) La data de proclamació definitiva de candidats.
h) La data del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.
i) La durada i dates de la campanya electoral.
j) El termini per a exercir el vot anticipat.
k) La data i l’horari de la jornada de votació.
l) En les eleccions a rector o rectora, la data de votacions en segona volta, si escau.
m) La data de proclamació provisional del o dels candidats electes.
n) El termini per a la presentació de reclamacions contra l’acte de proclamació pro-

visional del o dels candidats electes.
o) La data de proclamació definitiva del o dels candidats.
3. Les eleccions només es podran celebrar en període lectiu i fora dels períodes ofi-

cials d’exàmens. 
4. La resolució de convocatòria d’unes eleccions es comunicarà a les dependències

acadèmiques i administratives de la Universitat afectades, amb la finalitat que es faci
pública mitjançant els taulers d’anuncis corresponents l’endemà de la seva adopció.
També es publicaran en els mitjans d’informació electrònica de la Universitat destinats
a aquest efecte, els quals tindran plena validesa oficial. 

Secció 3. Presentació i proclamació de candidatures

ARTICLE 24
Les candidatures s’han de presentar segons el model establert a aquest efecte i en el ter-
mini de set dies des de la convocatòria de les eleccions.
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ARTICLE 25
1. Les candidatures seran presentades pel mateix candidat o pel seu representant

legal i inclouran el nom, el número del Document Nacional d’Identitat, el telèfon i
adreça electrònica i la signatura del candidat o del seu representant legalment acredi-
tat. Els candidats podran fer constar la seva afiliació a una associació o agrupació repre-
sentativa legalment constituïda. 

2. Cap candidat no pot presentar-se en més d’una circumscripció del mateix òrgan
o d’òrgans d’una mateixa naturalesa. 

ARTICLE 26
1. Les candidatures es formalitzaran a la Secretaria general per a les eleccions al

Claustre universitari, al Consell de govern i a rector o rectora; a les oficines de suport al
deganat de centre per a les eleccions a junta de centre, consell de departament, degà o
degana i director o directora de centre i departament; i a la secretaria d’institut per al
consell d’institut i director o directora d’institut.

2. L’oficina de suport al deganat on s’hauran de formalitzar les candidatures al con-
sell de departament i a director o directora de departament serà la del centre on tingui
la seu el departament.

3. En el cas que un candidat estigui absent de la Universitat per causa justificada
podrà fer arribar la seva candidatura a través de les oficines de correus mitjançant cor-
reu urgent o burofax, o bé acreditant la presentació de la candidatura a les oficines
diplomàtiques o consulars. En aquests casos, perquè sigui vàlida l’admissió de la candi-
datura, haurà de comunicar la seva presentació a la Secretaria General, per qualsevol
mitjà, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d’acabar el termini de presenta-
ció de candidatures.

ARTICLE 27
1. Transcorregut el termini de presentació de candidatures a òrgans col·legiats i uni-

personals de govern sense que n’hi hagi suficients per cobrir la totalitat d’escons a esco-
llir, l’òrgan unipersonal que les hagi convocat podrà procedir, en el termini de 2 dies, a
obrir un nou termini de 5 dies per a la presentació de candidatures.

2. En el cas d’òrgans col·legiats, si s’esgota el nou termini previst a l’apartat anterior
sense que hi hagi suficients candidats, prosseguirà el procediment electoral amb el
nombre de candidats que s’hagin presentat.

4. En el cas dels òrgans unipersonals de govern, si s’esgota el darrer termini establert
a l’apartat primer d’aquest article sense haver-hi cap candidat, el rector o rectora en
nomenarà provisionalment un en funcions, sense perjudici del que estableix l’article 75
d’aquest Reglament.

5. Els candidats podran retirar les seves candidatures fins a vint-i-quatre hores abans
de l’hora de les votacions, mitjançant un escrit adreçat a l’administració electoral com-
petent, que comunicarà aquesta circumstància a les meses electorals i a la Secretaria
General als efectes oportuns i per a la seva comunicació a l’electorat.

ARTICLE 28
1. La proclamació provisional de candidats al Claustre universitari, al Consell de

Govern, a rector o rectora, a consell d’institut i a director o directora d’institut serà rea-
litzada per la Junta electoral entre el vuitè i el desè dia posteriors a la convocatòria
d’eleccions per l’òrgan unipersonal de govern corresponent. 

2. La proclamació provisional de candidats a junta de centre, consell de departa-
ment, degà o degana i director o directora de centre i departament serà realitzada per la
comissió electoral del centre respectiu entre el vuitè i el desè dia posteriors a la convo-
catòria d’eleccions per l’òrgan unipersonal de govern corresponent.

ARTICLE 29
1. A partir de la proclamació provisional de candidats, qualsevol candidat exclòs o

a qui se li hagi denegat la proclamació, disposa d’un termini de 3 dies per interposar
recurs contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral. La Junta haurà de
resoldre en un termini màxim de 5 dies. 

2. Resoltes les possibles reclamacions que s’hagin presentat, l’òrgan de l’administració
electoral competent efectua immediatament la proclamació definitiva de candidatures. 

Secció 4. Campanya electoral

ARTICLE 30
Els òrgans de govern podran realitzar durant el període electoral una campanya de
caràcter institucional destinada a informar i incentivar la participació en les eleccions,
sense influir en l’orientació del vot dels electors.

ARTICLE 31
Des de la data de la convocatòria d’eleccions fins a les 00 hores del dia de la votació,
tant els electors com els candidats potencials poden organitzar reunions o actes d’infor-
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mació electoral. La Universitat, en la mesura de les seves possibilitats, ha de facilitar als
candidats els mitjans i espais necessaris per portar a terme aquesta tasca d’informació.

Secció 5. Paperetes i sobres electorals

ARTICLE 32
1. La Junta electoral i les comissions electorals de centre asseguraran la disponibili-

tat de paperetes i sobres de votació. 
2. En les eleccions per a membres dels òrgans col·legiats, les paperetes aniran

impreses per una sola cara i hi constaran per ordre alfabètic el nom i cognoms de cada
candidat, precedits d’una casella, amb indicació de l’associació a la qual pertany el
candidat, si així ho demana. També hi constarà el nom de l’elecció, la data de celebra-
ció i la frase “El meu vot és per a:” abans de la relació de candidats.

3. En les eleccions dels òrgans unipersonals les paperetes amb el mateix format
seran diferents per a cada candidat i aniran impreses per una sola cara; hi constarà el
nom i cognoms del candidat, amb indicació de l’associació a la qual pertany el candi-
dat, si així ho demana. També hi constarà el nom de l’elecció, la data de celebració i la
frase “El meu vot és per a:” abans del nom del candidat.

4. És obligatori l’ús del sobre electoral, a l’anvers del qual hi figurarà el nom de
l’elecció.

ARTICLE 33
Cada elector pot assenyalar com a màxim el nombre de caselles equivalents al 75%
dels escons que s’han de cobrir. Quan el nombre d’escons no ho permeti exactament,
pot assenyalar una casella addicional encara que superi aquest 75%. El nombre de
caselles que es poden assenyalar ha d’estar indicat a la papereta electoral.

Secció 6. Interventors

ARTICLE 34
Cada candidat, tant a òrgans col·legiats com a òrgans unipersonals, pot nomenar un
interventor en cada mesa electoral en què es pugui votar la seva candidatura. L’inter-
ventor haurà de figurar en el cens electoral.

Secció 7. Constitució de les meses electorals

ARTICLE 35
1. El president, els dos vocals de cada mesa electoral i els respectius suplents es reu-

niran una hora abans de l’hora fixada per al començament de la votació en el local cor-
responent. 

2. En cas que el president o algun dels vocals no hi sigui, serà substituït pel respec-
tiu suplent, per ordre del sorteig establert. Si faltessin el president i els suplents del pre-
sident, assumirà la presidència un vocal.

3. No es podrà constituir la mesa electoral sense la presència d’un president i dos
vocals. En cas que no es pugui complir aquest requisit, els membres de la mesa presents
ho comunicaran a la respectiva comissió electoral o a la Junta Electoral, segons corres-
pongui, que designaran, lliurement, les persones que hauran de constituir la mesa elec-
toral.

4. Durant el període de la votació han d’estar presents, com a mínim, dos membres
de la mesa electoral.

ARTICLE 36
1. Abans de començar la votació, el president estén l’acta de constitució de la

Mesa, signada per ell mateix, els vocals i els interventors. 
2. A l’acta caldrà fer constar necessàriament amb quines persones es constitueix la

Mesa i la relació nominal dels interventors presents. Qualsevol interventor que es pre-
senti amb posterioritat a la constitució de la Mesa, no podrà exercir-hi com a tal.

Secció 8. Votacions

Subsecció 1. Vot anticipat o per correspondència

ARTICLE 37
1. L’elector que prevegi que no serà present o que no podrà personar-se a la Univer-

sitat, pot emetre el seu vot anticipadament o per correu subjectant-se als requisits
següents:

a) L’elector haurà d’adreçar a l’administració electoral competent un sobre tancat al
dors del qual hi figuraran el nom, cognoms i signatura. Haurà de contenir la fotocòpia
del DNI, del carnet URV o d’un altre document acreditatiu i el sobre electoral amb la
papereta oficial de vot a l’interior. El vot s’haurà de lliurar en presència del secretari o
secretària de la Junta Electoral o davant el funcionari o funcionaris que designi la Junta
Electoral, que no podran ser candidats, en un termini que finalitzarà el dia anterior al
de la celebració de les eleccions.
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b) Excepcionalment, en el cas que un elector es trobi amb permís o llicència
d’estudis o recerca de llarga durada o que participi en un intercanvi i no pugui emetre
el vot presencial o el vot anticipat, haurà de comunicar a la Secretaria General
aquesta circumstància i sol·licitar la tramesa de les paperetes i el sobre electoral cor-
responent. Haurà de lliurar, en el termini establert a l’apartat anterior, els esmentats
sobres per correu urgent. Els sobres que no arribin dins d’aquest termini no es tindran
en compte.

2. La secretaria de la Junta Electoral farà arribar a la mesa electoral competent els
sobres rebuts. El president de la mesa obrirà el sobre i llegirà el nom de l’elector.
Havent comprovat que aquest està inclòs en el cens electoral, introduirà a l’urna el
sobre electoral amb la papereta de votació.

3. En el cas d’eleccions al càrrec de rector o rectora, el votant podrà emetre també
el seu vot per a la segona volta. Si el candidat ha estat eliminat, el vot en segona volta
es declararà nul.

Subsecció 2. Exercici del vot

ARTICLE 38
1. L’horari de votació per a cada elecció serà fixat per la Junta electoral o les comis-

sions electorals de centre, segons correspongui. En qualsevol cas caldrà facilitar el dret
de vot a tots els electors.

2. En tot cas, les votacions poden finalitzar abans si ha votat el cent per cent del
cens d’electors de la mesa corresponent.

ARTICLE 39
1. La votació, una vegada iniciada, només es podrà suspendre per causes de força

major, sempre sota la responsabilitat del president, fet que s’haurà de posar immediata-
ment en coneixement de la respectiva comissió electoral de centre o de la Junta electo-
ral, segons correspongui. 

2. En cas de suspendre la votació, el president de la mesa ordenarà destruir els vots
emesos i dipositats a les urnes, i ho consignarà així a l’acta de l’escrutini. 

ARTICLE 40
El dret a votar s’acredita per la inscripció a les llistes del cens i per la identificació de
manera inequívoca de l’elector mitjançant el DNI, carnet URV o qualsevol altre docu-
ment acreditatiu, sempre que porti la corresponent fotografia.

ARTICLE 41
1. El vot és secret i s’exerceix personalment en la mesa electoral que correspongui,

sense perjudici del que disposa l’article 37. 
2. La mesa comprovarà el dret a votar de l’elector, així com la seva identitat, que es

justificarà d’acord amb el que s’estableix en l’article anterior. Immediatament, l’elector
lliurarà al president el sobre o sobres de votació tancats. Tot seguit es dipositaran a
l’urna o urnes els corresponents sobres. 

ARTICLE 42
1. Arribada l’hora assenyalada per a la finalització de la votació, només podran

votar aquells electors que es trobin dintre del local i que no hagin votat.
2. A continuació seran dipositats a l’urna els vots per correspondència rebuts, una

vegada hagi estat verificat que l’elector es troba inscrit a la llista del cens i que no ha
exercit el seu dret a vot.

3. Tot seguit votaran els membres de la mesa electoral. 
4. Finalment els vocals i interventors signaran les llistes numerades de votants, al

final de cada full i immediatament després del darrer nom escrit. 

ARTICLE 43
En el decurs d’una jornada electoral no es poden realitzar actes de propaganda electo-
ral, que pertorbin el funcionament normal de les eleccions o que puguin coartar la lli-
bertat dels electors. En el cas que es vulguin realitzar consultes o altres actes de
participació de la comunitat universitària el mateix dia d’unes eleccions, hauran de ser
comunicats a la Junta Electoral almenys 72 hores abans d’aquella data, sense perjudici
d’altres comunicacions que els organitzadors hagin de realitzar a les autoritats acadè-
miques competents. La Junta Electoral vetllarà perquè aquestes activitats no puguin
alterar el decurs de les eleccions i perquè no es realitzin en el mateix espai o en els
llocs d’accés a les meses electorals.

Secció 9. Escrutini i proclamació de candidats

ARTICLE 44
Acabada la votació, es procedeix en acte públic a l’escrutini de vots, llevat que hi hagi
causes de força major.
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ARTICLE 45
1. Es consideren vots nuls:
a) El vot emès en sobre o papereta diferent del model oficial.
b) El vot emès en papereta sense sobre.
c) El vot emès en sobre que contingui més d’una papereta amb diferents candidats

dels que correspongui.
d) El vot emès en papereta en la que consti un nombre de marques superior al nom-

bre màxim de candidats que l’elector pugui votar.
e) El vot emès en papereta amb guixades, esmenes, modificacions o qualsevol altre

tipus d’alteració que impedeixi conèixer amb claredat l’efectiva voluntat de l’elector.
f) La papereta que contingui qualsevol expressió aliena al vot.
2. Es considera vot en blanc, però vàlid:
a) El vot emès en sobre que no contingui cap papereta.
b) El vot emès en papereta que no contingui cap indicació a favor de cap dels can-

didats proposats.
c) El vot a una candidatura legalment retirada.
3. En el supòsit que el sobre contingui més d’una papereta amb els mateixos candi-

dats, es computarà com un sol vot vàlid.
4. La mesa electoral és l’òrgan competent per decidir la nul·litat de les paperetes

sense que la decisió es pugui recórrer en aquest acte.

ARTICLE 46
Fet l’escrutini, la mesa electoral procedirà a estendre’n l’acta, on constaran els vots
obtinguts per cadascun dels candidats i serà signada pels membres de la mesa. La mesa
farà públics immediatament els resultats electorals provisionals i els trametrà, junt amb
un sobre tancat i segellat que contingui les paperetes, a la Junta electoral o a la respec-
tiva comissió electoral de centre. També trametrà còpia a la Secretaria general a efecte
del seu nomenament, si escau. Transcorregut el termini per a presentar recurs, la Junta
Electoral o la comissió electoral procediran a destruir les paperetes. 

ARTICLE 47
Un cop fets públics els resultats electorals provisionals queda obert un termini de 3 dies
per a la presentació de recursos, que s’haurà de realitzar mitjançant un escrit adreçat al
president de la Junta Electoral. La Junta Electoral resoldrà en un termini màxim de 3 dies
a comptar des de la finalització del termini per a la presentació de recursos. Transcorre-
gut el termini per presentar recurs, la Junta Electoral o la comissió electoral procediran
a destruir les paperetes.

ARTICLE 48
Abans de la proclamació definitiva de resultats, la Junta Electoral pot declarar la
nul·litat de l’elecció en una o diverses meses, si existís algun vici que pogués alterar el
resultat de la votació. En aquest cas, ordenarà la repetició de l’acte de la votació. 

ARTICLE 49
Resoltes les reclamacions, la Junta Electoral efectuarà la proclamació definitiva dels
resultats.

TÍTOL II. ELECCIONS A ÒRGANS COL·LEGIATS

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 50
Les eleccions de representants del col·lectiu docent i investigador, d’estudiants i del
personal d’administració i serveis es realitzaran pel sistema d’elecció majoritari i mit-
jançant llistes obertes.

ARTICLE 51
Seran proclamats membres electes de l’òrgan col·legiat aquells candidats que obtinguin el
major nombre de vots fins al límit del nombre de representants assignats a la circumscripció
electoral o sector, sempre que hagin obtingut com a mínim un vot. En cas d’empat en el
nombre de vots, el resultat es decidirà per sorteig, que realitzarà la Mesa en el mateix acte. 

ARTICLE 52
La renúncia a la condició de representant o el fet d’haver deixat de pertànyer al col·lec-
tiu per al qual va ser elegit comporta el cessament del representant en les seves funci-
ons. Aquest és substituït pel membre següent més votat en la mateixa circumscripció i
en les eleccions en què va ser elegit. En cas d’empat s’haurà de decidir per sorteig. 

ARTICLE 53
1. El president de l’òrgan col·legiat convocarà eleccions parcials quan ho cregui neces-

sari per al funcionament de l’òrgan col·legiat. Els representants que cobreixin les vacants
produïdes ocuparan el càrrec durant el període de temps que falti per acabar el mandat.
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2. Quan el nombre de membres de l’òrgan col·legiat no excedeixi la meitat dels
seus membres de dret, es convocaran noves eleccions. Tots els terminis del procedi-
ment electoral quedaran reduïts a la meitat dels previstos per al procediment ordinari.

ARTICLE 54
1. L’òrgan col·legiat durà a terme la reunió constitutiva en el termini màxim de 10

dies des de la proclamació definitiva de representants a l’òrgan col·legiat.
2. En la constitució de l’òrgan col·legiat per a l’elecció dels òrgans unipersonals

serà necessari que compareguin, en primera convocatòria, el president, el secretari o
secretària i la majoria absoluta dels membres de dret de l’òrgan; i en segona convocatò-
ria, que es reunirà mitja hora després de la primera, serà suficient, a més del president i
del secretari o secretària, la compareixença d’un terç dels membres de dret de l’òrgan. 

Capítol 2. Eleccions de representants al Claustre Universitari

ARTICLE 55 
1. Les eleccions de representants al Claustre són convocades pel rector o rectora. 
2. Els membres del Claustre són renovats, mitjançant eleccions generals, cada qua-

tre anys, excepte els representants dels estudiants que ho són cada dos, sense perjudici
de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 56
1. Els representants electes del col·lectiu docent i investigador al Claustre han de

ser elegits pels membres del col·lectiu docent i investigador de cada departament i
entre aquests. Han d’estar repartits de manera proporcional al nombre de membres
del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada completa de cada departa-
ment 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.

2. Els representants dels estudiants al Claustre han d’estar repartits proporcional-
ment al nombre d’estudiants de cada ensenyament, elegits per aquest col·lectiu i entre
aquest, tenint en compte el que disposa a l’article 20.1 d’aquest Reglament. En cas que
no hi hagi prou candidats per cobrir els escons corresponents als ensenyaments de ter-
cer cicle, la Junta Electoral assignarà els escons vacants als candidats de primer i segon
cicle d’ensenyaments afins més votats que no hagin obtingut un escó. 

3. Els representants del personal d’administració i serveis al Claustre han d’estar
repartits de manera proporcional entre personal funcionari i personal laboral, elegits
conjuntament pel col·lectiu del personal d’administració i serveis i entre aquest.

4. Els representants electes al Claustre Universitari s’elegeixen mitjançant sufragi
universal, lliure, igual, directe i secret. 

ARTICLE 57
Abans de cada elecció de representants al Claustre Universitari, el Consell de Govern
establirà, mitjançant un acord, el nombre i la distribució d’escons i la relació de
col·legis electorals amb les respectives circumscripcions.

Capítol 3. Eleccions de representants al Consell de Govern

ARTICLE 58
1. Les eleccions de representants al Consell de Govern són convocades pel rector o

rectora. 
2. Els membres del Consell de Govern són renovats, mitjançant eleccions generals,

cada quatre anys, a excepció dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la
possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

ARTICLE 59
1. Els representants electes al Consell de Govern són els següents:
a) 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 de l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili; cinc representants dels estudiants pertanyents a ensenyaments diferents,
dels quals un ha de ser de tercer cicle, i tres representants del personal d’administració
i serveis. Aquests representants al Consell de Govern s’elegeixen mitjançant sufragi
lliure, igual, directe i secret.

b) Quinze membres elegits per i entre els degans de facultat, directors d’escola uni-
versitària, directors de departament i directors d’institut universitari de recerca. Les
eleccions d’aquests representants les convoca el rector o rectora.

2. La suma del professorat representant electe ha de respectar la proporcionalitat
amb el nombre de professorat equivalent a jornada completa de les agrupacions previs-
tes a la disposició addicional sisena de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
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ARTICLE 60
Abans de cada procés electoral, el Consell de Govern ha d’aprovar la distribució pro-
porcional dels seus membres. 

Capítol 4. Eleccions de representants als consells de departament,
juntes de centre i consells d’institut universitari de recerca

Secció 1. Disposicions comunes

ARTICLE 61
1. Les eleccions de representants al consell de departament, junta de centre o con-

sells d’instituts universitaris de recerca són convocades pel president de l’òrgan.
2. Els membres elegibles del consell de departament, de la junta de centre i del con-

sell d’institut universitari de recerca 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 62
1. Els membres electes del consell de departament, la junta de centre i el consell

d’institut universitari de recerca seran escollits per i entre el seu col·lectiu en la propor-
ció que determini el reglament.

2. El reglament de departament, de centre o d’institut universitari de recerca, o si és
el cas, l’òrgan col·legiat corresponent abans d’iniciar el procés electoral, estableix la
distribució proporcional dels seus membres i el nombre màxim d’aquests.

Secció 2. Eleccions dels representants al consell de departament

ARTICLE 63
En el cas que el director o directora o el secretari o secretària de departament hagi estat
elegit com a membre del consell de departament, la vacant que deixi per la seva condi-
ció de membre nat serà coberta pel següent candidat més votat dels que no van obtenir
representació en la circumscripció electoral corresponent. Si abans d’acabar el mandat
de l’òrgan col·legiat deixa de ser director o directora o secretari o secretària de departa-
ment, recuperarà el lloc per al qual va ser elegit i en desplaçarà el substitut.

Secció 3. Eleccions dels representants a la junta de centre

ARTICLE 64
1. Als efectes de l’aplicació de l’apartat b) de l’article 60.2 de l’Estatut de la Univer-

sitat Rovira i Virgili, s’entendrà que la càrrega total dels ensenyaments és la que figura
en el Pla d’Ordenació Acadèmica. Abans de cada procés electoral, caldrà determinar
els departaments que reuneixen el requisit establert en el mateix article.

2. En el cas que algun titular dels càrrecs previstos a l’apartat a) de l’article 60.2 de
l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili hagi estat elegit com a membre de la junta de
centre, la vacant que deixi per la seva condició de membre nat serà coberta pel següent
candidat més votat dels que no van obtenir representació en la circumscripció electoral
corresponent. Si abans d’acabar el mandat de l’òrgan col·legiat deixa de ser titular de
l’òrgan unipersonal, recuperarà el lloc per al qual va ser elegit i en desplaçarà el substitut.

Secció 4. Eleccions dels representants al consell d’institut universitari de recerca

ARTICLE 65
En el cas que el secretari o secretària del consell d’institut universitari de recerca hagi
estat elegit com a membre del consell, la vacant que deixi per la seva condició de
membre nat serà coberta pel següent candidat més votat dels que no van obtenir repre-
sentació en la circumscripció electoral corresponent. Si abans d’acabar el mandat de
l’òrgan col·legiat deixa de ser secretari o secretària del consell, recuperarà el lloc per al
qual va ser elegit i en desplaçarà el substitut. 

TÍTOL III. ELECCIONS A ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

Capítol 1. Elecció del rector o rectora

ARTICLE 66
1. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció

directa i sufragi universal, lliure i secret.
2. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecu-

tiva una sola vegada.

ARTICLE 67
1. El rector o rectora ha de convocar eleccions a aquest òrgan unipersonal de

govern com a mínim trenta dies abans de l’expiració del seu mandat.
2. En el cas de produir-se la dimissió, cessament o alguna altra circumstància de les

que es preveuen en l’article 6 d’aquest Reglament, que impedeixi l’exercici de les fun-
cions del rector o rectora, el vicerector o vicerectora més antic en el càrrec convocarà,
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en el termini dels cinc dies següents, noves eleccions a rector o rectora, que s’han de
fer en el termini màxim d’un mes.

3. En el cas que el Claustre convoqui, amb caràcter extraordinari, eleccions a rector
o rectora, en el marc del que preveu l’article 52 de l’Estatut de la Universitat Rovira i
Virgili, el president o presidenta en funcions del Claustre ha de convocar eleccions a
rector o rectora, que s’han de fer en el termini màxim d’un mes.

ARTICLE 68
El vot per elegir el rector o rectora és ponderat, per sectors de la comunitat universitària,
d’acord amb els coeficients establerts en l’article 65.3 de l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i el procediment previst en l’apartat 4 d’aquest article. 

ARTICLE 69
Abans d’iniciar el procés electoral per elegir el rector o rectora, el Consell de Govern
establirà, mitjançant un acord, els acords que la Universitat posa a disposició dels can-
didats, així com la relació de col·legis electorals amb les respectives circumscripcions.

ARTICLE 70
1. És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat que obtingui el suport

proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos. No són
vots a candidatures vàlidament emesos els vots nuls i els vots en blanc.

2. Contra l’acte de proclamació de rector o rectora, es pot interposar reclamació
davant la Junta Electoral en el termini d’un dia. La reclamació s’ha de resoldre en el termini
màxim d’un dia, després del qual s’ha de fer la proclamació definitiva del rector o rectora.

ARTICLE 71
Si cap candidat no pot ser proclamat rector en primera volta, es farà una segona vota-
ció, a la qual només podran concórrer els dos candidats amb més suport a la primera
votació. A la segona volta és proclamat el candidat que obté la majoria simple de vots
ponderats.

Capítol 2. Elecció del director o directora de departament, el degà o degana 
o director o directora de centre i director o directora d’institut universitari 
de recerca

ARTICLE 72
1. Les eleccions a director o directora de departament, degà o degana o director o

directora de centre i director o directora d’institut universitari de recerca les convoca
l’òrgan unipersonal sortint, com a mínim trenta dies abans de l’expiració del seu mandat. 

2. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecu-
tiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

3. El vot a director o directora de departament, degà o degana o director o directora
de centre i director o directora d’institut universitari de recerca és lliure i secret.

4. Serà escollit com a titular de l’òrgan unipersonal de govern el candidat que obtin-
gui el major nombre de vots favorables. En cas d’empat en el nombre de vots, caldrà
repetir la votació entre els candidats que hagin obtingut el mateix nombre de vots.

ARTICLE 73
1. La mesa electoral estarà integrada pel degà o degana o director o directora de

centre, pel director o directora de departament o pel director o directora d’institut sor-
tint, o pels respectius substituts, que la presidirà; pel secretari o secretària de centre,
departament o institut universitari de recerca; pel membre del col·lectiu docent i inves-
tigador més jove, per l’estudiant més jove i pel membre del personal d’administració i
serveis de més edat.

2. En el supòsit que algun dels membres nats de la mesa es presenti a l’elecció, serà
substituït pel vicedegà o subdirector de centre, pel professor dels cossos docents univer-
sitaris de més edat del departament i de l’institut universitari de recerca, segons que es
tracti de l’elecció del degà o degana o director o directora de centre, director o direc-
tora de departament i d’institut respectivament.

ARTICLE 74
1. En el cas de produir-se la dimissió, cessament o qualsevol altra circumstància de

les previstes en l’article 6 d’aquest Reglament que impedeixi l’exercici de les funcions
de l’òrgan unipersonal de govern regulats en aquesta secció, el professor dels cossos
docents universitaris més antic del departament, el vicedegà o subdirector de centre o
el professor dels cossos docents universitaris més antic de l’institut universitari de
recerca, convocarà, en el termini dels cinc dies següents, noves eleccions que s’han de
fer en el termini màxim d’un mes.

2. L’òrgan col·legiat de govern pot presentar una moció de censura a les persones
escollides pel mateix òrgan col·legiat per ocupar un càrrec unipersonal, en el marc del
que preveu l’article 88 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta moció s’ha
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de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació i requerirà el vot favora-
ble d’almenys dos terços de l’òrgan corresponent.

ARTICLE 75
Als efectes de l’aplicació dels articles 71.2 i 74.2 de l’Estatut de la Universitat Rovira i
Virgili, hi haurà un únic termini de presentació de candidatures a la titularitat de l’òrgan
unipersonal, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats. El procediment per a realitzar les votacions en aquest cas és el següent:

a) En la primera votació només es podran votar els candidats que siguin professors
doctors dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet. Serà elegit el
candidat que obtingui més vots sempre que tingui el suport mínim d’un terç dels mem-
bres del consell de departament o de la junta de centre, segons correspongui. En el cas
que no obtingui aquest suport, es procedirà a una segona votació.

b) En la segona votació, es podran votar els candidats esmentats en l’apartat anterior
i també els professors funcionaris dels cossos docents universitaris no doctors i els pro-
fessors contractats doctors. Serà elegit el candidat que obtingui més vots. En cas
d’empat en el nombre de vots, caldrà repetir la votació entre els candidats que hagin
obtingut el mateix nombre de vots. 

TÍTOL IV. REFORMA DEL REGLAMENT ELECTORAL

ARTICLE 76
1. La iniciativa per a la reforma del Reglament electoral correspon al rector o rec-

tora, al Consell de Govern i a la Junta Electoral. 
2. Correspon al Consell de Govern aprovar el Reglament Electoral general. 
3. No es poden presentar propostes de reforma del Reglament Electoral dins dels

tres mesos anteriors al termini de finalització del mandat del Consell de Govern. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera

Els terminis previstos en aquest Reglament s’entendrà que són comptats per dies hàbils
si són assenyalats per dies, i de data quan siguin assenyalats per mesos. En el cas que el
darrer dia d’un termini sigui un dissabte o un festiu, el termini s’entendrà prorrogat fins
al dia lectiu següent.

Segona

A efectes dels terminis previstos en aquest Reglament, no es tindran en compte el mes
d’agost, els dies de setembre anteriors a l’inici del curs acadèmic i els períodes no lec-
tius de Nadal i Setmana Santa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la Normativa General d’Elecció dels Òrgans de Govern de la Universi-
tat Rovira i Virgili aprovada per la Comissió Gestora, el 24 d’octubre de 1994 i modifi-
cada pel Claustre Universitari, el 21 de gener de 1999; la Normativa per a l’Elecció de
Representants al Claustre Universitari de la URV aprovada per Junta de Govern el 9
d’abril de 2002; i la Normativa per a l’Elecció de rector/a, aprovada per Junta de
Govern, el 9 d’abril de 2002.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera

En tot allò no previst en el present Reglament es podrà aplicar la legislació electoral
general.

Segona

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de
Govern de la Universitat Rovira i Virgili.

4  S’aprova la Normativa per a l’equiparació d’estudis en el marc dels programes de
mobilitat

NORMATIVA PER EQUIPARAR ESTUDIS EN EL MARC
DELS PROGRAMES DE MOBILITAT

PREÀMBUL

La mobilitat interuniversitària en el marc dels programes promoguts per la Unió Euro-
pea, per les administracions de l’Estat o per convenis establerts entre la URV i altres
centres d’educació superior aporta a la formació acadèmica de l’estudiant, a més de
l’indubtable valor de l’experiència personal, un valor creixent per a la seva inserció
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laboral. L’Estatut de la URV recull a l’article 102 la necessitat de facilitar l’equivalència
dels crèdits i la mobilitat dels estudiants en el marc de l’espai europeu d’educació supe-
rior. L’any 2000, la creixent mobilitat d’estudiants en el marc de programes impulsats
per administracions públiques i per convenis bilaterals establerts entre la URV i altres
institucions d’educació superior va aconsellar establir una normativa per facilitar-ne el
funcionament. Aquestes normes han permès durant aquests anys garantir als estudiants
l’equiparació dels seus estudis en l’àmbit internacional en què hagin efectuat la mobili-
tat, han facilitat la tasca dels coordinadors o coordinadores dels programes i han donat
a les secretaries de centre pautes sobre la gestió administrativa d’aquests estudiants.

Els centres són les estructures encarregades d’organitzar els ensenyaments i els pro-
cessos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a l’obtenció de títols aca-
dèmics. Hi recau, per tant, la gestió acadèmica de la mobilitat dels estudiants que,
entre altres aspectes, inclou les propostes de convenis amb altres institucions en el
marc dels ensenyaments que el centre tingui adscrits, l’establiment dels acords bilate-
rals d’aprenentatge o la cura que les qualificacions obtingudes puguin ser incorporades
a l’expedient acadèmic de l’estudiant, tant per als estudiants propis com per als externs.
L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) dóna suport als centres en la gestió admi-
nistrativa de la mobilitat.

L’article 78 de l’Estatut de la URV introdueix la nova figura del responsable d’ense-
nyament, professor permanent que, sota la direcció del degà o degana, o director o
directora de centre, s’encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels
recursos humans i materials i del seguiment de la qualitat del o dels ensenyaments cor-
responents. Sembla, per tant, convenient que la coordinació dels diferents aspectes
acadèmics de la mobilitat sigui competència del responsable d’ensenyament. 

La present normativa, que substitueix l’aprovada en la Junta de Govern del 20 de
desembre de 2000, parteix d’aquesta i l’adapta al nou marc estatutari de la URV, refor-
çant el paper dels centres en la mobilitat dels estudiants, l’adequa a les normatives aca-
dèmiques vigents i incorpora algunes precisions fruit de l’experiència acumulada. 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta normativa s’aplica als estudiants de la URV que cursin estudis de primer, de
segon o de primer i segon cicle, tant homologats com propis, i que es desplacin a altres
centres d’educació superior, així com als estudiants desplaçats a la URV en el marc de
programes de mobilitat establerts per administracions públiques i/o convenis bilaterals
entre la URV i altres institucions d’educació superior que suposin reconeixement dels
estudis cursats durant l’estada en el centre de destinació.

CONVENIS DE MOBILITAT

Per tal d’emmarcar la mobilitat dels estudiants, els ensenyaments poden ser objecte
d’acords bilaterals, ja sigui a través dels programes de mobilitat promoguts per les dife-
rents administracions públiques relacionades amb l’educació superior o a través dels
convenis o acords bilaterals de mobilitat que la URV hagi establert amb altres instituci-
ons d’educació superior. Els acords de mobilitat han de cercar els mecanismes de reci-
procitat adients per a cada programa i/o conveni. L’establiment d’un acord bilateral ha
de precedir obligatòriament tota mobilitat que s’empari en l’acord, que ha de fixar el
nombre d’estudiants màxim i la durada. L’acord ha d’estar signat pel rector o per la rec-
tora de la URV i el representant legal de l’altra institució participant.

ELS CENTRES I LA MOBILITAT D’ESTUDIANTS: COORDINADOR O COORDINADORA 
DE MOBILITAT

1. Els centres són responsables dels aspectes acadèmics lligats a la mobilitat dels
estudiants. 

2. Els centres tenen les competències següents:
- Establir els contactes acadèmics amb altres institucions per facilitar la mobilitat

d’estudiants en el marc dels ensenyaments que tenen adscrits.
- Proposar acords i convenis de mobilitat.
- Establir els acords específics d’aprenentatge. 
- Equiparar assignatures cursades en la institució participant en l’acord. 
- Reconèixer els crèdits superats en la mobilitat pels estudiants propis. 
- Transcriure els crèdits reconeguts dels estudiants propis en els expedients respec-

tius.
- Assessorar i fer un seguiment acadèmic adequat als estudiants externs.
3. El responsable d’ensenyament és el coordinador o coordinadora de mobilitat. Li

corresponen les funcions següents: 
- La coordinació dels aspectes acadèmics de la mobilitat. 
- La resolució de les peticions de participació en programes de mobilitat que formu-

lin els estudiants de l’ensenyament.
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4. El degà o la degana, o el director o la directora, del centre pot atribuir a altres
membres del seu equip o també a altres professors, en el marc del pacte de dedicació,
funcions de col·laboració amb el responsable d’ensenyament en la coordinació dels
aspectes acadèmics de la mobilitat. Si el centre ho decideix, aquesta col·laboració es
pot fer en forma de participació en una comissió col·legiada. El centre ha d’especificar
el caràcter vinculant o no vinculant de les resolucions d’aquesta comissió. Els profes-
sors que actuïn com a coordinador o coordinadora de mobilitat hauran de tenir dedica-
ció a temps complet. 

Atès que en els convenis establerts en el marc dels programes de la Unió Europea es
denomina coordinador o coordinadora de mobilitat d’ensenyament el professor que
exerceix aquesta funció, en aquesta Normativa s’adopta a partir d’ara aquesta denomi-
nació, tant si es fa referència al responsable d’ensenyament com si les funcions han
estat encarregades a una altra persona.

5. L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) donarà suport als centres en la gestió
dels aspectes administratius lligats a la mobilitat.

MOBILITAT D’ESTUDIANTS DE LA URV DESPLAÇATS A ALTRES INSTITUCIONS 
D’EDUCACIÓ SUPERIOR

Procés de selecció
1. El coordinador o coordinadora de mobilitat ha d’informar els estudiants de les

possibilitats de mobilitat que ofereix l’ensenyament que estan cursant així com dels ter-
minis de presentació de sol·licituds per als diferents programes. 

2. Els estudiants que estiguin matriculats a la URV d’un ensenyament que condueixi
a un títol de primer, de segon o de primer i segon cicle que tinguin superats els crèdits o
la durada d’estudis que estableixi el programa o l’acord que s’hi apliqui i que complei-
xin tots els requisits de participació, podran participar en els programes de mobilitat. 

3. Els estudiants que optin a una plaça de mobilitat han de lliurar la documentació
requerida al coordinador o coordinadora de mobilitat del seu ensenyament. El coordi-
nador o coordinadora ha de comprovar que el candidat compleix els requisits de parti-
cipació del programa i ha d’analitzar les sol·licituds d’acord amb els criteris de
selecció. En el cas que hi hagi més d’un candidat per a cada plaça, els sotmetrà a un
procés de selecció en el qual avaluarà els mèrits i la capacitat de tots ells valorant
l’expedient i el currículum de l’estudiant i, si és el cas, el nivell de coneixement de la
llengua de treball de la institució d’educació superior d’acollida, la motivació per parti-
cipar en la mobilitat, etc. La manca d’altres candidats no serà motiu suficient per adju-
dicar una beca a un únic sol·licitant, si aquest no és considerat idoni per participar en
la mobilitat. El coordinador o coordinadora de mobilitat, o la comissió col·legiada si el
centre així ho estableix, resoldrà la petició. El coordinador o coordinadora ha de comu-
nicar als candidats el resultat favorable o desfavorable de la seva sol·licitud i, en aquest
últim cas, el motiu de la denegació.

4. El coordinador o coordinadora de mobilitat ha d’assessorar els estudiants que
hagin obtingut plaça en el programa de mobilitat sobre la documentació que han
d’emplenar i els tràmits que han de seguir. El coordinador o coordinadora de mobilitat
ha de seguir els procediments i ha d’elaborar i gestionar la documentació específica
que correspon a cada programa i/o acord, segons les pautes previstes en aquesta Nor-
mativa.

Acords d’aprenentatge 
Per tal d’acordar els estudis que s’han de realitzar a la institució de destinació i formalit-
zar la matrícula de l’estudiant de la URV, se segueix el procediment següent: 

1. Abans del desplaçament de l’estudiant, el coordinador o coordinadora de mobili-
tat de la URV ha d’elaborar la proposta d’equiparació dels estudis que l’alumne ha de
cursar a la universitat de destinació mitjançant el document intern de compromís previ
d’estudis (Acord previ d’estudis de la URV en programes o convenis de mobilitat). En
aquest acord d’estudis el coordinador o coordinadora de la URV ha de fer constar les
assignatures de què l’estudiant es matricula a la URV i les assignatures que cursarà en la
institució de destinació guiant-se per les dades facilitades per aquesta. Aquest docu-
ment l’han de signar l’alumne i el coordinador o coordinadora de mobilitat. 

2. Són assignatures equiparables les assignatures objecte de l’acord, és a dir, matè-
ries i/o assignatures de l’ensenyament cursat per l’estudiant a la URV susceptibles de ser
cursades en la institució de destinació, de les quals es matricularà a la URV, que han
d’estar explicitades en l’acord corresponent. No poden ser objecte d’equiparació les
assignatures que l’estudiant hagi suspès prèviament. L’equiparació comportarà que la
qualificació obtinguda i el nombre de crèdits superats en les matèries i/o assignatures
prèviament acordades per ser cursades en la institució de destinació formin part de
l’expedient de l’alumne. 
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3. El coordinador o coordinadora de mobilitat ha d’enviar aquest acord previ
d’estudis a la secretaria del seu centre perquè es pugui iniciar el tràmit d’activació de
les assignatures que es cursin en el marc de la mobilitat i ha d’informar l’estudiant que
haurà de matricular-se’n seguint les pautes específiques per a aquest tipus d’assignatu-
res.

4. Quan el programa ho requereixi, l’estudiant emplenarà una sol·licitud d’accés a
la institució d’educació superior de destinació (Student Application Form), on consten
les seves dades personals i les dates de l’estada i sol·licita l’acceptació a la institució de
destinació. El coordinador o coordinadora de mobilitat tramet aquest document al
coordinador o coordinadora del centre d’acollida que ha de confirmar l’acceptació de
l’alumne. 

5. El coordinador o coordinadora de mobilitat ha d’enviar al centre de destinació el
document d’acord d’aprenentatge (Learning Agreement, Acuerdo académico), on es fan
constar les assignatures que l’estudiant cursarà a la institució de destinació i es preve-
uen possibles esmenes que s’hagin de fer a posteriori. La finalitat d’aquest document és
informar la institució de destinació sobre les assignatures que cursarà l’estudiant de la
URV i ratificar l’acord per ambdues parts.

6. Qualsevol canvi del contingut de l’acord d’aprenentatge després d’haver-lo signat
requereix la immediata modificació del document, que haurà d’estar signada pels dos
coordinadors i notificada a la secretaria del centre de la URV. Si la modificació afecta la
matrícula feta prèviament a la URV, tan bon punt hi hagi donat el vistiplau, el coordina-
dor o coordinadora de mobilitat haurà de notificar el canvi a la secretaria del centre a
través del document intern corresponent perquè aquesta pugui modificar la matrícula. 

7. Els estudiants de la URV que participin en programes de mobilitat que s’hagin de
desplaçar abans dels terminis previstos per a la matrícula, es matricularan des del lloc
de destinació fent ús del procés d’automatrícula a través de la pàgina web de la URV en
els terminis previstos de matriculació.

8. Abans de l’inici de la mobilitat, els estudiants rebran dels coordinadors tota la
informació sobre els aspectes acadèmics, i de l’Oficina de Relacions Internacionals la
informació sobre els aspectes administratius, amb indicació dels tràmits que han d’efec-
tuar, les possibilitats de formació lingüística prèvia al seu desplaçament i les normes en
cas de renúncia o de prolongació de l’estada.

9. Abans de l’inici de la mobilitat, l’ORI ha d’emetre el certificat que permet a
l’estudiant fer els tràmits de visat, per a la cobertura sanitària, el certificat que acredita
la seva mobilitat davant la institució d’acollida i, si s’escau, el conveni econòmic amb
l’estudiant. 

Compromís de l’estudiant amb la institució de destinació 
L’estudiant ha de complir el calendari de la institució d’acollida i cursar-hi el període
complet d’estudis acordat, inclosos els exàmens o altres formes d’avaluació. Igualment,
durant la seva estada a la institució d’acollida, haurà de respectar les normes i/o regla-
ments que hi siguin vigents. 

Reconeixement dels estudis cursats
El reconeixement dels estudis cursats en la institució de destinació segueix el procedi-
ment següent:

1. El coordinador o coordinadora de mobilitat del centre de destinació envia al
coordinador o coordinadora de mobilitat de la URV el document de comunicació i, si
s’escau, de transcripció de qualificacions (Transcript of Records o Acta, segons els pro-
grames). Quan sigui necessari, el coordinador o coordinadora de mobilitat de la URV
farà l’equivalència d’aquestes qualificacions amb les que corresponen a les assignatures
del pla d’estudis que l’estudiant segueix a la URV, d’acord amb el que preveu el RD
1125/2003.

El coordinador o coordinadora de mobilitat emplena per a cada estudiant una única
acta on figuren totes les assignatures objecte de l’acord d’aprenentatge. 

2. Les dificultats que puguin aparèixer a causa dels diferents sistemes de qualificaci-
ons i altres incidències les ha de resoldre el degà o degana, o director o directora, del
centre, o l’ORI.

3. Si l’estudiant no ha obtingut l’avaluació positiva de la totalitat dels crèdits acor-
dats en principi i reflectits en el document d’acord d’aprenentatge, les assignatures no
superades en les convocatòries a què li doni dret la mobilitat es consideraran a tots els
efectes assignatures suspeses.

4. Si l’estudiant no ha superat alguna de les matèries acordades, podrà exercir el
dret a una segona convocatòria que estableix la legislació vigent.

I) Si en la institució de destinació hi ha una segona convocatòria, l’avaluació es farà
en la institució de destinació.

II) Si no hi ha aquesta possibilitat, el coordinador o coordinadora de mobilitat de la
URV vetllarà per garantir-li aquest dret a la URV. 
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5. Les assignatures queden equiparades un cop signada l’acta pel coordinador o
coordinadora de mobilitat. Si en el termini establert per signar actes les qualificacions
emeses per la institució de destinació no estan encara disponibles, el coordinador o
coordinadora el considerarà provisionalment no presentat, qualificació que haurà de
modificar quan rebi aquesta informació, seguint el procediment per rectificar actes pre-
vista en la normativa vigent. 

6. Si l’estudiant ho sol·licita, en l’expedició dels certificats d’estudis podran especi-
ficar-se les assignatures cursades durant la mobilitat. 

7. Si l’estudiant ha seguit cursos addicionals, no previstos en l’acord d’aprenentatge
com a cursos d’idiomes a la universitat de destinació, el coordinador o coordinadora de
mobilitat de la URV valorarà si es poden reconèixer com a crèdits lliures. Si hi dóna el
vistiplau, l’estudiant podrà sol·licitar que li siguin reconeguts com una assignatura
extracurricular per la via prevista per als estudiants de mobilitat. 

Renúncies
1. L’estudiant que vulgui renunciar a la mobilitat atorgada ho ha de fer per escrit

justificant-ne els motius. Si la renúncia és prèvia a l’inici del curs acadèmic, haurà de
comunicar-ho immediatament a fi que es puguin fer tots els canvis corresponents a la
seva matrícula dintre dels terminis. 

2. Les conseqüències econòmiques de les renúncies es derivaran del que estipulin
els diferents programes. Quan el programa no indiqui altres condicions, si l’estudiant hi
renuncia havent cursat més de tres mesos en el centre de destinació i ha rebut ajuts
econòmics per la seva estada, haurà de retornar l’import dels ajuts proporcional als
mesos de mobilitat no complerta. En el cas que la renúncia es faci abans d’una estada
mínima de tres mesos, haurà de retornar la totalitat de l’import. 

3. Si la renúncia no està justificada per raons de força major i l’estudiant ha gaudit
d’ajuts econòmics per a la formació lingüística o per al desplaçament, haurà de retornar
l’import de l’ajut atorgat per aquests conceptes. 

Prolongació de l’estada
Els estudiants en fase de mobilitat que vulguin prolongar la seva estada han de comuni-
car-ho als coordinadors de mobilitat de la universitat d’origen i de la universitat de des-
tinació perquè acordin els canvis acadèmics i facin els tràmits administratius necessaris. 

MOBILITAT D’ESTUDIANTS D’ALTRES INSTITUCIONS D’EDUCACIÓ SUPERIOR 
DESPLAÇATS A LA URV 

Admissió de l’estudiant extern
1. L’estudiant extern a la URV, preferiblement a través del coordinador o coordina-

dora de mobilitat de la seva institució d’origen, ha d’adreçar la seva sol·licitud amb la
màxima informació possible sobre les matèries a cursar (Student Application Form, si
s’escau, i Learning Agreement, Acuerdo académico o similar) al coordinador o coordi-
nadora de mobilitat de l’ensenyament que hagi de cursar en els terminis que marqui el
programa. 

2. Un cop admès pel coordinador o la coordinadora de la URV, l’estudiant extern
sol·licitarà, si s’escau, a l’ORI els documents acreditatius que li siguin necessaris per
tramitar el seu visat.

Formalització de la inscripció de l’estudiant extern a la URV
1. El centre, a través del coordinador de mobilitat, i l’ORI acullen l’estudiant despla-

çat a la URV, i li han de facilitar la integració acadèmica i tota la informació necessària
per a la seva estada. L’estudiant ha de presentar a l’ORI una còpia de passaport, de la
certificació de cobertura sanitària i de la credencial de becari, si s’escau. L’ORI li ha
d’obrir una fitxa personal i li ha de proporcionar informació necessària per a la seva
integració a la URV, en particular sobre els cursos de català i de castellà que ofereix el
Servei Lingüístic i que poden ser reconeguts com a estudis cursats, sempre que el reco-
neixement hagi estat convingut a priori entre l’estudiant i el coordinador o coordina-
dora de la URV i de la institució d’origen.

Si l’estudiant no s’ha adreçat prèviament al coordinador o coordinadora de mobili-
tat de l’ensenyament més pròxim a les matèries que vol cursar, l’ORI l’hi adreçarà.

2. El coordinador o coordinadora de mobilitat avaluarà novament amb l’estudiant la
proposta d’acord d’aprenentatge (Learning Agreement o Acuerdo académico) i prepa-
rarà la versió definitiva d’aquest document perquè es pugui formalitzar la inscripció de
l’estudiant a través de l’aplicació de matriculació. Amb l’assessorament necessari del
coordinador o la coordinadora de mobilitat o del becari o la becària de mobilitat del
centre, l’estudiant ha d’emplenar l’imprès de matrícula i l’ha de lliurar al coordinador
de mobilitat, que el dipositarà a la secretaria del seu centre. Aquesta, a partir del docu-
ment definitiu d’acord d’aprenentatge, seguirà el procediment per a alumnes externs de
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programes institucionals de mobilitat, d’acord amb la Normativa de matrícula i Norma-
tiva acadèmica de la URV.

3. Quan l’estudiant extern a la URV cursi assignatures en diversos centres, la matrí-
cula es formalitzarà en una única secretaria i quedarà adscrit a l’ensenyament en què
cursi més crèdits.

4. Els estudiants externs a la URV en el marc de programes o convenis que així ho
estableixin estan exempts de les taxes acadèmiques en totes les assignatures per les
quals s’hagin compromès els respectius coordinadors de programa.

5. L’estudiant extern en el moment de matricular-se rebrà de la secretaria les matei-
xes informacions i serveis que l’estudiant propi i tindrà consideració d’alumne oficial
de la URV amb els consegüents drets i deures. En tot cas, l’estudiant acreditarà la seva
cobertura sanitària a través d’una entitat pública o privada. 

Inserció lingüística de l’estudiant extern
La URV ha de facilitar l’accés a cursos de català i castellà del Servei Lingüístic de la
URV per a estudiants externs que fan estades a la URV en el marc de programes de
mobilitat i convenis bilaterals. L’equivalència en crèdits d’aquests cursos és d’un crèdit
per deu hores lectives. 

Qualificació de l’estudiant i transcripció de les qualificacions obtingudes
1. Després del període d’estudis a la URV i de l’avaluació dels resultats per part del

professorat responsable de les assignatures matriculades, el coordinador o coordina-
dora de la URV ha de sol·licitar a la secretaria del centre les actes corresponents a
aquests alumnes i ha d’emplenar el document de transcripció de qualificacions (Trans-
cript of Records o Acta, segons els programes) amb les qualificacions obtingudes i
l’equivalència corresponent quan s’escaigui. Un cop signat i segellat, ha d’enviar-lo al
coordinador o coordinadora de la institució d’origen.

2. El coordinador o coordinadora de mobilitat ha de fer constar també en el docu-
ment de transcripció de qualificacions els cursos de català o castellà cursats pels estudi-
ants que demostrin la superació del curs. El curs equiparat ha de ser d’un nivell no
inferior als coneixements previs adquirits per l’alumne.

5  S’aprova la convocatòria de projectes de cooperació 2004 de la Comissió URV
Solidària

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ URV-SOLIDÀRIA 
PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2004

La Universitat Rovira i Virgili obre aquesta convocatòria per adjudicar subvencions amb
càrrec als fons de la Comissió URV Solidària, amb l’objectiu de fomentar el desenvolu-
pament sostenible dels pobles amb menor nivell de desenvolupament. Amb aquesta
finalitat, s’impulsaran accions que ajudin a eliminar la pobresa, que contribueixin a la
formació de recursos humans i a la transferència de tecnologia, i que fomentin el res-
pecte al medi ambient. 

OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 

Sol·licitants
1. Aquesta convocatòria s’adreça a totes aquelles organitzacions no governamentals

per al desenvolupament (ONGD) amb seu social permanent a les comarques de
Tarragona que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, que
no tinguin ànim de lucre, que tinguin com a finalitat institucional la realització d’activi-
tats relacionades amb la cooperació internacional, que demostrin una experiència
mínima de tres anys en la realització d’accions de cooperació internacional i també
solvència en la consecució d’objectius previstos en projectes anteriors així com de la
contrapart en termes d’activitat regular, experiència, prestigi local, nivell de democràcia
interna i grau de coneixement del projecte. 

2. S’acceptarà la presentació de projectes de cooperació internacional de diverses
ONGD que vulguin actuar de manera coordinada, sempre que compleixin les condici-
ons especificades en l’apartat anterior. 

Documentació
3. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de la URV, carrer de l’Escorxa-

dor, s/n, Tarragona. El termini de presentació d’aquestes finalitzarà el dia 31 de març de
2004, a les 13.30 h. 

4. Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent, en tres
exemplars (original i dues còpies):

a) Memòria del projecte, d’acord amb el model establert, que inclourà: 
- Justificació del projecte de cooperació. 
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- Objectius específics i resultats que es volen obtenir. 
- Localització precisa de la zona on es vol actuar (mapes, plànols, etc.). 
- Pla de treball i calendari d’execució del projecte. 
- Especificació dels mecanismes de seguiment del projecte. 
- Pressupost i estudi de viabilitat. 
- Avaluació de la sostenibilitat un cop acabat el projecte.
b) Memòria de l’ONGD amb les seves activitats prèvies de cooperació. 
c) Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal. 
d) Dades i documentació acreditativa de la contrapart al país d’actuació. 
5. Cada sol·licitud haurà d’especificar les aportacions fetes o demanades per altres

instàncies públiques i/o privades. 
6. S’haurà d’especificar, també, el conjunt d’accions previstes per tal de donar infor-

mació i difusió del projecte a Tarragona i a les seves comarques. 
7. En el cas que la documentació de sol·licitud sigui incompleta o incorrecta, la

Comissió URV Solidària ho notificarà a la persona signant per tal que l’esmeni. Si en el
termini de deu dies hàbils després de la comunicació no s’esmena l’error o la man-
cança, es considerarà desistida la petició, després d’una resolució, i es podrà arxivar
l’expedient. 

Condicions bàsiques dels projectes 
8. Ateses les disponibilitats pressupostàries de la Comissió URV Solidària, aquesta

convocatòria s’orienta preferiblement a la subvenció de projectes mitjans i petits, les
activitats dels quals tinguin una durada de fins a dotze mesos, sense perjudici que en
convocatòries posteriors es puguin presentar projectes que signifiquin la continuació
d’un projecte prèviament realitzat i avaluat positivament. Cada ONGD només podrà
presentar un únic projecte a l’any. 

9. Hauran de ser econòmicament viables i només es podrà imputar fins a un 10%
dels recursos rebuts com a despeses administratives, de gestió, promoció o difusió del
projecte. 

10. S’haurà de fer una caracterització precisa de la contrapart al país de destí de
l’acció projectada, especificant-ne la trajectòria, solidesa i capacitació per col·laborar
en la realització del projecte. 

Assignació econòmica
11. El nombre de projectes beneficiaris es decidirà anualment en funció dels fons

disponibles. La Comissió URV Solidària proposarà, també, la destinació dels fons en el
cas de declarar-se deserta la convocatòria, o en el cas que les subvencions atorgades no
arribin a la quantitat pressupostada. 

12. Per a l’execució d’aquesta convocatòria hi ha un crèdit assignat de 48.000
euros dins del pressupost de l’any 2004. 

13. La quantitat màxima que s’adjudicarà serà de 18.000 euros per projecte. Si el
projecte té un pressupost específic superior a la quantitat atorgada, s’haurà d’especifi-
car i desglossar l’acció concreta que es demana per ser finançada. 

Avaluació 
14. Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i després d’haver-

les estudiat, la Comissió URV Solidària en farà l’avaluació i emetrà la resolució corres-
ponent. A aquest efecte la Comissió podrà sol·licitar, si cal, el concurs de tècnics o
representants d’alguna institució. 

Criteris d’avaluació 
15. Els projectes s’avaluaran amb un barem de 12 punts, que tindrà present l’acom-

pliment de les prioritats geogràfiques, sectorials i dels beneficiaris, marcades als apar-
tats 16, 17 i 18 (que es puntuaran amb 0, 1 o 2 punts), així com la qualitat i la viabilitat
dels projectes. 

Prioritats
16. Geogràfiques: En coherència amb les directrius establertes per la Unió Europea,

l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i la Generalitat de Catalunya, els pro-
jectes aniran dirigits preferiblement a la cooperació per al desenvolupament de les
àrees més desfavorides del Magrib, Amèrica Llatina i Àfrica Subsahariana. 

17. Sectorials: Projectes que tinguin com a finalitat l’atenció de necessitats bàsiques
i, preferentment, dins l’àmbit de l’educació i de la formació de recursos humans. 

18. Beneficiaris: Es consideren accions d’interès preferent les que contribueixin a
potenciar la plenitud dels drets de les dones, els infants i els joves, els de les comunitats
indígenes, els refugiats o desplaçats i, en general, els sectors més vulnerables dintre de
la seva comunitat social. 
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Qualitat i viabilitat
19. La qualitat i viabilitat dels projectes es jutjaran a partir dels criteris següents (que

es puntuaran amb 0 o 1 punts): 
a) Que impulsi la integració i participació dels destinataris del projecte en el seu

disseny i en la seva execució.
b) Que promogui un desenvolupament respectuós amb l’entorn natural.
c) Que disposi d’altres fonts de finançament per al projecte sol·licitat, de manera

que la subvenció demanada correspongui a una part d’un projecte més general.
d) Que hi hagi un grau d’articulació del projecte presentat amb altres d’anteriors

–avaluats positivament– o simultanis que s’estiguin duent a terme en l’àrea o regió
objecte de la petició.

e) Que tingui viabilitat tècnica i de recursos humans per a l’execució i el manteni-
ment autosostingut i autònom del projecte en acabar l’ajut extern.

g) Que per circumstàncies excepcionals com desastres naturals, conflictes armats,
etc. siguin d’especial interès en el moment d’avaluar els projectes; sigui quina sigui la
seva localització geogràfica.

20. Criteris a seguir en cas d’igualtat en la puntuació obtinguda:
a) Es triarà en primer lloc el projecte destinat a afavorir l’àmbit educatiu.
b) En el cas que l’empat persisteixi, es triarà en segon lloc la sol·licitud més ajustada

econòmicament a les bases de la convocatòria.
c) En el cas que l’empat continuï s’escollirà el projecte que no hagi gaudit amb

anterioritat de subvenció per part de la URV Solidària.

Atorgament de les subvencions 
21. La Comissió URV Solidària aprovarà la distribució de subvencions en el termini

màxim de dos mesos, comptats des de la data de finalització del termini de presentació
dels projectes. 

22. La Comissió URV Solidària notificarà la resolució relativa a l’atorgament de la
subvenció en un termini màxim de tres mesos. Si passat aquest termini no s’ha notificat
expressament la resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada d’acord amb el que
estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú. Les notificacions s’efectuaran al domi-
cili que indiqui cada ONGD a la sol·licitud. 

23. La Comissió URV Solidària especificarà en el contracte a què fa referència el
punt 24 d’aquestes bases quins costos poden ser imputats com a despeses a l’hora de
justificar el cost del projecte.

Seguiment del projecte i forma de pagament 
24. La URV i les ONGD els projectes de les quals hagin estat aprovats subscriuran

un contracte de col·laboració on s’especificaran els drets i deures d’ambdues parts, i,
entre altres aspectes, s’establirà el període d’execució del projecte, l’import de l’ajut, la
forma de pagament i la presentació dels informes corresponents per al seguiment del
projecte. 

25. L’ONGD sol·licitant haurà de comunicar qualsevol canvi substancial que pugui
afectar la realització del projecte. La Comissió URV Solidària considerarà les noves cir-
cumstàncies i les contrapropostes de l’ONGD, i elaborarà un dictamen vinculant per a
aquesta. 

26. Si l’ONGD beneficiària de la subvenció no compleix les condicions establertes
en aquestes bases i en el contracte, la URV podrà suspendre els pagaments que quedin
per fer i demanar la devolució de les quantitats ja lliurades. La Comissió URV Solidària,
com a responsable del seguiment dels projectes, podrà demanar a l’ONGD correspo-
nent en qualsevol moment tota la informació que cregui convenient. 

27. Amb caràcter general, i tret que el contracte específic no digui res en contra, el
règim de pagament de les subvencions seguirà el criteri següent: en el termini màxim
d’un mes a comptar des de la notificació de la subvenció, la Comissió URV Solidària
farà efectiu el 70% de l’import concedit; el 30% restant es farà efectiu un cop rebut
l’informe de posada en marxa del projecte. 

28. La memòria final, que es presentarà en un termini màxim de dos mesos després
de la finalització del projecte, haurà de justificar l’assoliment dels objectius del projecte
i fer un balanç econòmic de les despeses. Si l’informe no compleix els requeriments
mínims exigibles, la Comissió URV Solidària requerirà l’ampliació o esmena de la infor-
mació. Una avaluació negativa d’una memòria final de projecte inhabilitaria l’ONGD
afectada per a la concessió de nous ajuts en altres convocatòries. 

29. Un cop lliurada la memòria final del projecte, l’ONGD responsable de cada
projecte es compromet a fer una presentació pública d’aquest i dels seus resultats,
d’acord amb la proposta que en aquest sentit determini la URV. 

30. Qualsevol informació pública que l’ONGD implicada elabori en relació amb el
projecte subvencionat per la URV haurà de fer constar el suport rebut per la Universitat. 
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31. La URV, mitjançant la Comissió URV Solidària, podrà utilitzar les informacions
del projecte amb l’objectiu de difondre les accions de cooperació en què la Universitat
ha participat. 

32. Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà l’acceptació d’aquestes bases per
part de l’ONGD, per la qual cosa l’incompliment d’algun d’aquests apartats podrà con-
siderar-se com a causa de revocació de l’ajut concedit.

6  S’aproven els programes de doctorat 2004-2005

PROGRAMES DE DOCTORAT APROVATS EN LA COMISSIÓ
DE DOCTORAT DE 29-01-2004

Departament/s Denominació Programes Doctorat 
Dret Públic Empresa i Sistema Penal (2004-2006)

(Interuniversitari)
Química Analítica i Química Orgànica Ciencias, Técnicas y Gestión Ambiental

(2004-2006) (Interuniversitari)

7  S’aprova la Normativa de Patents

NORMATIVA DE PATENTS DE LA URV

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1 Personal de la URV
Aquesta Normativa regula la titularitat, gestió i llicència dels resultats (susceptibles de
patentar d’acord amb els articles 4 i següents de la Llei 11/1986, de 20 de març, de
patents), dels treballs derivats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació
del personal de la URV (professors, investigadors, PAS, becaris, doctorands), conse-
qüència d’activitats realitzades a la URV o bé que per a la seva gestació i realització
s’hagin utilitzat els seus mitjans. 

Per tant, estan sota el seu àmbit les patents (inclosos els models d’utilitat) sol·licita-
des per protegir les invencions, els inventors de les quals siguin personal de la URV,
quan aquestes invencions siguin fruit d’una investigació o desenvolupament fets a la
URV, o quan en la seva gestació hagi influït predominantment la utilització de mitjans
proporcionats per la URV. En aquests supòsits la URV serà titular dels drets de propietat
industrial corresponents.

1.2 Estudiants de la URV
També s’aplicarà a l’activitat dels alumnes de la URV quan els treballs siguin tutelats,
dirigits i avaluats per professors i s’hagin realitzat a les instal·lacions i amb recursos de
la URV. 

1.3 Treballs en col·laboració amb altres inventors i/o institucions
La present Normativa també és aplicable a les patents sol·licitades en què a més
d’algun inventor de la URV hi hagi un o més inventors d’altres institucions, en la part
corresponent de titularitat de la URV, o quan hi hagi un o més inventors (particulars,
etc.) que cedeixin a la URV els corresponents drets de propietat industrial. També en
aquests supòsits la URV serà titular dels drets de propietat industrial corresponents.

En el cas d’una patent la titularitat de la qual sigui compartida entre la URV i altres
titulars aliens a la comunitat universitària, s’aplicarà aquesta Normativa respecte de la
part propietat de la URV. L’inventor(s) informarà de la part que respecte del total corres-
pon a la URV.

2. TITULARITAT DELS RESULTATS DE L’R+D+I 

2.1 Invencions del personal de la URV
D’acord amb el que estableix l’article 20.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de
patents, correspon a la Universitat Rovira i Virgili (URV) la titularitat i gestió de les
invencions realitzades pels seus treballadors com a conseqüència de la seva funció
d’investigació, i de les activitats que pertanyin a l’àmbit de l’article 83 de la LOU. En
aquesta normativa, s’entén per treballadors els professors, personal investigador, perso-
nal d’administració i serveis i becaris que realitzen la seva tasca professional en el si de
la URV. La URV també és propietària dels resultats dels investigadors, personal d’admi-
nistració i serveis i becaris contractats per al Fundació URV que hagin realitzat la tasca
de recerca a la URV. 

No obstant això, en el cas de resultats derivats d’activitats realitzades a l’empara de
l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats, es pot cedir a l’empresa o entitat contrac-
tant la titularitat dels resultats. En tot cas, la titularitat dels resultats s’haurà d’especificar
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en el conveni o contracte corresponent i no afectarà la condició d’autors (o inventors)
del personal de la URV. 

Les persones que hagin col·laborat directament en l’obtenció dels resultats seran
considerats inventors de la patent. 

També correspon a la URV la titularitat del coneixement (know-how) generat pels seus
treballadors (tant si estan protegits per la llei de secrets industrials o no), així com altres tre-
balls (disseny industrial, programes d’ordinadors, dissenys de circuits integrats, etc.). 

2.2 Invencions dels estudiants de la URV
A més a més, segons l’article 135 dels Estatuts de la URV: 135.1 “L’autoria dels treballs
docents realitzats per l’estudiant que siguin objecte d’avaluació en el marc dels seus
estudis a la Universitat correspon exclusivament a l’estudiant, excepte en el cas de tre-
balls dirigits o coordinats per professors de la Universitat, en què serà compartida.

135.2 En ambdós casos la totalitat dels drets d’explotació del treball correspon a la
Universitat, sens prejudici de la participació de l’autor en els beneficis eventuals, en els
termes que el Consell de Govern estableixi.”

2.3 Invencions conjuntes amb altres institucions
En cas de patents compartides, d’acord amb l’article 1, paràgraf quart, la Fundació URV
gestiona la formalització del conveni de cotitularitat amb l’altra entitat per regular tots
els aspectes relacionats amb la copropietat. La distribució dels beneficis corresponents
a la URV s’ha de fer en les mateixes proporcions indicades a l’apartat núm. 5 d’aquest
document.

3. ÒRGANS COMPETENTS

La Comissió de Política Científica és l’òrgan competent, juntament amb el vicerector de
Política Científica, per determinar l’interès de la URV en els resultats obtinguts,
l’assumpció de la gestió de la protecció i els àmbits territorials en què es responsabilit-
zarà del manteniment. Ambdós poden demanar l’assessorament i els dictàmens, tant
interns com externs, que considerin convenients.

La cessió, venda o llicència de patents a terceres entitats o als inventors s’ha de fer
per resolució del rector, a proposta del gerent, el qual ha de tenir en compte l’acord de
la Comissió de Política Científica. 

La Fundació URV (en endavant FURV) s’encarrega de coordinar el procediment de
sol·licitud, la negociació d’explotació i/o llicència de la patent i es responsabilitza de
gestionar els diferents tràmits. 

4. GESTIÓ I INSCRIPCIÓ DE LES PATENTS

4.1 Sol·licitud de patent d’inventors a la URV
Quan un membre de la URV, fruit de la seva activitat d’R+D+I, consideri que els resul-
tats obtinguts són susceptibles de ser protegits per la Normativa de propietat industrial,
en qualsevol de les seves modalitats, caldrà que presenti un informe (sol·licitud de
patent) a la Fundació URV, en què demanarà la protecció dels drets de propietat indus-
trial. A partir d’aquest moment s’abstindrà de publicar els resultats per tal de no trencar
la novetat. El personal de la FURV ha de tractar aquesta informació de manera confi-
dencial, i ha de posar els mitjans perquè es mantingui la confidencialitat en els contac-
tes amb tercers.

Quan els inventors siguin més d’un, entre ells han de designar la persona que faci
d’interlocutora entre la FURV i els inventors. Quan hi hagi inventors externs a la URV,
l’interlocutor haurà de ser sempre un membre del personal de la URV.

4.2 Tramitació de la sol·licitud de patent a la URV
La FURV ha d’analitzar conjuntament amb el(s) inventor(s) (o interlocutor) les circums-
tàncies de la invenció, l’aplicabilitat industrial i comercial, la possibilitat de protecció a
partir d’una patent (o bé model d’utilitat) o bé l’explotació alternativa com a secret
industrial (know-how). Si aquesta anàlisi és positiva, la FURV farà una petició al vice-
rector de Política Científica d’una cerca exhaustiva de patentabilitat. 

El resultat de les anàlisis anteriors (sol·licitud de patent + informe de cerca de paten-
tabilitat) s’adjuntaran a la sol·licitud de l’investigador, que ho enviarà tot al vicerector
de Política Científica. Aquest ho presentarà a la Comissió de Política Científica, que dic-
taminarà sobre la idoneïtat de la inscripció de la patent, a partir de les consultes que
cregui oportunes. 

L’acord de la Comissió de Política Científica s’ha de comunicar a l’inventor(s). En el
cas d’acceptació, la comunicació especificarà l’àmbit geogràfic i temporal en el qual es
compromet a mantenir els drets.
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També es comunicarà la noacceptació. En el cas de que la URV decideixi no assu-
mir els seus drets sobre la invenció, l’investigador podrà gestionar-la i comercialitzar-la
lliurement.

4.3 Sol·licitud de patent a l’Oficina de Patents
En el cas que es decideixi inscriure la patent, la URV, a través de la FURV, realitzarà una
sol·licitud de patent espanyola, amb la consegüent creació del dret de prioritat interna-
cional de 12 mesos. La URV es farà càrrec de les despeses associades a la cerca, redac-
ció i tramitació de la patent. 

Durant aquest període, el(s) inventor(s), amb l’ajuda de la FURV, han de procurar
arribar a acords amb terceres entitats per a l’explotació comercial de la patent. Trans-
correguts els dotze mesos, en el cas que no s’hagi arribat encara a cap acord de comer-
cialització satisfactori però la Comissió de Política Científica cregui que hi ha encara
possibilitats reals de fer-ho, i sempre que no s’hagi fet una divulgació que destrueixi la
novetat de la invenció, es desistirà de la primera sol·licitud de patent i es considerarà
que se’n presenti una segona sol·licitud, idèntica o millorada, i al mateix temps es
demanarà no publicar la primera (abans dels divuit mesos comptats des de la data de
prioritat) i crear així un nou termini de dotze mesos de prioritat, durant els quals es
pugui continuar intentant la comercialització. Aquest procés es pot reiterar les vegades
que es cregui convenient. 

5. TRANSMISSIÓ I ABANDONAMENT DE LES PATENTS 

5.1 Transmissió d’una patent als inventors
Si un cop transcorreguts els dotze mesos de prioritat, la URV no està interessada en la
patent, en transferirà la titularitat, en el cas que hi estiguin interessats, al(s) inventor(s).
La Universitat recuperarà les despeses ocasionades de la tramitació i el manteniment de
la patent a Espanya (la gestió de la inscripció dels resultats en els registres corresponents
i de les despeses que se’n derivin durant el període de prioritat a escala mundial (dotze
mesos)), i negociarà un royalty amb els futurs titulars. Aquests royalties seran un percen-
tatge sobre els ingressos de les vendes del(s) producte(s) basat(s) en la patent. En la
determinació del percentatge es tindrà en compte el grau de participació de la patent
en el producte i en cap cas serà inferior als valors considerats en operacions similars
prèvies dins un mateix sector econòmic. 

Aquests ingressos es faran efectius en el moment que sigui explotada per ells matei-
xos, o bé llicenciada o transferida a tercers. 

Tanmateix, la URV es reservarà el dret d’utilitzar els resultats de la recerca amb fina-
litats no comercials. Així mateix, la URV, sempre que sigui possible, es reserva una lli-
cència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació, quan se cedeix la patent a
l’inventor.

5.2 Proposta de la transmissió
Sempre que es determini la cessió (o venda) dels drets sobre les invencions, siguin a
favor de l’investigador o a favor de tercers, l’ha de proposar la Comissió de Política
Científica, la qual ho ha de comunicar per escrit al gerent, perquè d’acord amb l’Estatut
de la URV faci la proposta al rector. 

5.3 Abandonament d’una patent 
Si han passat dotze mesos després d’haver inscrit la patent i no hi ha cap institució inte-
ressada en l’adquisició o llicència i els inventors tampoc hi estan interessats o no s’ha
arribat a cap acord de cessió (o venda) amb ells, la patent s’abandonarà, després d’un
acord de la Comissió de Política Científica, la qual ho ha de comunicar per escrit al
gerent perquè d’acord amb l’Estatut de la URV faci la proposta al rector. 

6. BENEFICIS DE L’EXPLOTACIÓ O LLICÈNCIA

Ingressos per regalies obtingudes mitjançant llicència o transmissió de la patent a 
una empresa o tercera entitat

Ingressos nets = Import total cobrat – despeses (costos FURV i URV: gestió, tramita-
ció, redacció, cerca de terceres entitats, etc.)

Els ingressos nets es reparteixen de la manera següent:
a) Ingressos primers 6.000 €
◆ 66% per a l’inventor(s)
(En el cas que hi hagi diversos inventors o autors, han d’indicar per escrit a la FURV

quina ha de ser la seva participació en el percentatge que els correspon. Si no ho espe-
cifiquen, es realitzarà un repartiment equitatiu).

◆ 34% URV
b) Ingressos següents entre 6.000 i 18.000 €
◆ 50% per a l’inventor(s)
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◆ 50% URV
c) Ingressos següents superiors a 18.000 €
◆ 34% inventor
◆ 66% URV

CLÀUSULES TRANSITÒRIES

Primera

Aquesta Normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria, i
entrarà en vigor l’endemà que s’aprovi.

Segona

Aquesta Normativa s’aplicarà a les patents sol·licitades o concedides abans que entrés
en vigor. La Comissió de Política Científica n’aprovarà les condicions de cessió (o
venda) tenint en compte allò que disposa aquesta Normativa. 

8  S’aprova la convocatòria d’equipament docent 2004

PROGRAMA D’EQUIPAMENT DOCENT 2004

PREÀMBUL

El pressupost URV 2004 preveu una despesa de 245.213 euros en inversions en equipa-
ment docent, que es destinen íntegrament a aquest programa d’equipament docent de
departaments i centres. 

CRITERIS

1. Cada lloc de cost pot proposar, a través del seu responsable, el cofinançament de
diversos equipaments, els quals ha de prioritzar degudament i indicar-ne la destinació i
la ubicació. 

2. Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades del pressupost corresponent (IVA
inclòs).

3. L’aportació econòmica del Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals
serà, com a màxim, del 50% del cost de l’actuació, sense que pugui excedir en cap cas
el 20% del pressupost 2004 per a activitat docent del lloc de cost. 

4. Es prioritzarà l’equipament directament relacionat amb la docència de primer,
segon i tercer cicle. 

5. Queda exclòs del d’aquest programa d’equipament docent qualsevol equipament
destinat exclusivament a la recerca. 

6. Queden exclosos d’aquest programa d’equipament docent les reparacions,
ampliacions i millores (RAM), així com el mobiliari d’oficina no directament relacionat
amb la docència. 

7. Queden exclosos d’aquest programa d’equipament docent els ordinadors, portà-
tils o de taula, destinats a professors, personal d’administració i serveis i aules d’infor-
màtica de lliure accés per a l’alumnat. 

8. En cas que un lloc de cost sol·liciti equipament informàtic destinat a aules de
docència, caldrà que el Servei de Recursos Materials i el Servei d’Informàtica certifiquin
que disposa ja de la infraestructura necessària per a la seva instal·lació o, en cas que no
en disposi, que el lloc de cost es compromet a assumir-ne el seu finançament previ. 

9. El cofinançament per part de centres i departaments es farà a partir del seu pres-
supost d’activitat docent. 

10. No s’assumiran per part del Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals
compromisos contrets amb anterioritat a la resolució de la convocatòria. 

11. El termini màxim d’execució de les actuacions cofinançades serà l’1 de desem-
bre de 2004, data en què caldrà restituir a l’orgànica 0300013 les quantitats transferides
pel Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals i no disposades.

PROCEDIMENT

Un cop resolta la convocatòria, amb l’aprovació de la distribució del pressupost dispo-
nible per part de la Comissió delegada de Recursos Econòmics i Materials, l’aportació
econòmica concedida pel Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals serà trans-
ferida a l’orgànica corresponent a activitat docent del sol·licitant, el qual s’encarregarà
de tot el procediment de gestió d’acord amb les bases d’execució (articles 14-22). Un
cop finalitzada aquesta gestió, el lloc de cost remetrà al Vicerectorat de Campus i Rela-
cions Institucionals una memòria justificativa de totes les actuacions cofinançades, amb
còpia de les factures corresponents. 
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REQUISIT PREVI

Per a poder beneficiar-se de la convocatòria d’equipament docent de l’any 2004, caldrà
haver lliurat prèviament al Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals la docu-
mentació completa corresponent a la convocatòria anterior, si és el cas.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar al Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals
fins al proper 30 d’abril.

9  S’aprova la convocatòria de RAM 2004

PROGRAMA RAM 2004

PREÀMBUL

Amb càrrec a l’orgànica 7600022 del Pressupost URV 2004 s’estableix un programa
d’obres de reforma, ampliació i millora (RAM), dotat amb 60.000 euros, i adreçat a
departaments, centres i serveis.

CRITERIS 

1. Aquest programa cobreix l’execució d’obres i instal·lacions estructurals d’edificis,
inclosa l’adquisició de mobiliari, i en queden expressament exclosos els equipaments
docents, de recerca i d’informàtica (ordinadors, impressores, scanners, software, etc.).

2. L’aportació econòmica del Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals
serà, com a màxim, del 50% del cost de l’actuació, sense que pugui excedir en cap cas
els 9.000 euros per lloc de cost. 

3. Els llocs de cost poden proposar el cofinançament de diverses actuacions, les
quals han de ser degudament prioritzades.

4. Els llocs de cost, a través del seu responsable, adreçaran la seva sol·licitud al
Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals amb el compromís de cofinançament
per part seva de la diferència entre l’aportació econòmica del Vicerectorat i el cost total
de l’actuació.

5. En cas que es tracti de l’execució d’obres i instal·lacions estructurals, inclosa
l’adquisició de mobiliari, cal adjuntar a la petició un pressupost visat pel Servei de
Recursos Materials. 

6. En cas que es tracti d’infraestructures informàtiques, cal adjuntar a la petició un
pressupost visat pel Servei d’Informàtica.

7. Queden excloses d’aquest programa les actuacions l’import de les quals sigui
inferior a 2.000 euros.

8. No s’assumiran per part del Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals
compromisos contrets amb anterioritat a la resolució de la convocatòria. 

9. El termini màxim d’execució de les actuacions cofinançades serà l’1 de desembre
de 2004, data en què quedaran sense efecte les aportacions econòmiques concedides
pel Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals i no disposades. 

PROCEDIMENT

Un cop resolta la convocatòria, amb l’aprovació de la distribució del pressupost dispo-
nible per part de la Comissió delegada de Recursos Econòmics i Materials, la correspo-
nent actuació s’haurà de realitzar sota la direcció facultativa del Servei de Recursos
Materials, si es tracta de l’execució d’una obra, d’una instal·lació estructural o de
l’adquisició de mobiliari, o del Servei d’Informàtica, si es tracta d’una infraestructura
informàtica. Així, doncs, el lloc de cost beneficiari haurà de transferir el cofinançament
compromès a l’orgànica 7600022, en el primer cas, i, a l’orgànica 7500019, en el
segon cas, abans de la seva execució.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar al Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals
fins al proper 31 de maig. 

10  S’aprova la Política de compres

POLÍTICA DE COMPRES

INTRODUCCIÓ

En un context de bona gestió pressupostària, és convenient emprendre les mesures
necessàries per tal d’assegurar una utilització òptima dels recursos de què disposa la
Universitat a l’hora de comprometre la despesa.

És per aquest motiu i en aquest context que l’equip de govern proposa aquesta polí-
tica d’optimització de la gestió de compres, amb l’objectiu d’aprofitar millor les potenci-
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als economies d’escala que representa la compra voluminosa i repetitiva de determinats
béns i serveis per part dels diversos centres, departaments i unitats de la URV.

A causa del lògic procés de descentralització de la capacitat de despesa que s’ha
portat a terme a la URV, ens trobem que la Universitat com a conjunt fins ara no ha pres
la iniciativa en gestionar les compres de forma global, sinó que cada unitat de despesa
autoritzada les gestiona individualment.

Aquesta manera d’operar implica que molts béns i serveis que són d’ús o consum
comú per diverses unitats, centres i departaments, s’adquireixen en base a la millor
política i capacitat de negociació individual de cada centre de cost, però no existeix
una política de compres homogènia ni amb criteris unificats per a aquests béns i ser-
veis.

La gestió descentralitzada, sense una negociació conjunta, també implica que es
comprin els mateixos béns i serveis a diferents preus, fet que molt sovint acaba encarint
el valor real global de les compres. 

En definitiva, la Universitat necessita aprofitar els avantatges econòmics (millors
preus) i de gestió (més agilitat) que s’obtindran realitzant compres i/o negociacions de
gran volum, i gaudir així dels avantatges de les economies d’escala i les millors condici-
ons de servei per part dels nostres proveïdors.

En el nostre marc d’administració pública, els avantatges econòmics es poden asso-
lir agrupant compres i/o negociacions de preus unitaris si s’apliquen els mecanismes
previstos legislativament per a les adquisicions o negociacions voluminoses via expedi-
ent de contractació.

Disposar d’una bona informació de gestió de compres, que reculli els volums de
compra, els preus negociats, la qualitat dels proveïdors, etc. ajudarà a la presa de deci-
sions per a la optimització de les compres.

Lògicament, aquesta optimització obtinguda via negociació conjunta, serà compati-
ble amb el subministrament directe als centres de cost, i respondrà a les necessitats i
requeriments de cada un d’ells.

En tot aquest procés, els centres, departaments i unitats, poden tenir una contribu-
ció decisiva aportant a aquesta política de negociació centralitzada les seves millors
experiències i pràctiques en les compres de béns i serveis d’ús generalitzat.

En vistes a endegar aquest tipus d’actuacions, ja es va preveure a l’estructura orga-
nitzativa de la URV potenciar l’Oficina de Contractació, incorporant-hi el lloc de treball
i les funcionalitats corresponents per poder gestionar determinades negociacions de
compra de forma centralitzada.

Per tot això, s’ha endegat la proposta que es presenta en aquest document amb el
següent contingut:

1. Analitzar, en base a les dades de despesa de l’exercici 2002, les compres efectu-
ades per tal d’identificar les oportunitats de millora. 

2. Proposar una sèrie d’actuacions per tal que a través de procediments de concurs
específic, concurs d’homologació o de preus unitaris i procediments negociats es pugui
anar configurant progressivament un catàleg central de compres que tendeixi a incloure
els béns i serveis homogenis, per tal de poder obtenir el grau més elevat d’estalvi. 

3. Proposar les modificacions a les bases d’execució del pressupost per adaptar-les
a la nova política de compres.

4. Iniciar el procés de selecció i proves d’un software de gestió de compres que per-
meti automatitzar el catàleg de béns i serveis homologats, i millorar el circuit de gestió
de compres.

ANÀLISI I RESULTATS DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Aquest apartat descriu breument la metodologia emprada en l’estudi sobre l’exercici de
l’any 2002 i exposa una síntesi dels resultats.

Metodologia de l’anàlisi
L’objectiu primer de l’anàlisi consistia a obtenir informació sobre tot el conjunt de pro-
ductes, béns, serveis i proveïdors de la URV amb els quals s’ha produït l’activitat de
compres al llarg de l’exercici 2002. 

L’anàlisi va centrar-se en l’estudi de la despesa imputada als capítols 2 i 6 del pres-
supost de la URV per tal d’identificar els productes, béns i serveis de màxim consum, o
amb menor consum però d’imports elevats, que fossin susceptibles d’expedient de con-
tractació. 

En definitiva s’han identificat les famílies de béns i serveis amb un màxim potencial
d’optimització de compres.

Aquesta anàlisi va realitzar-se de la següent manera: 
a) Anàlisi de la despesa del pressupost dels capítols 2 i 6 ordenada per famílies i

subfamílies. Per a cadascuna de les famílies i subfamílies s’ha estudiat el nombre de
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proveïdors, el volum total de compra, el percentatge de compra fet amb procés de con-
tractació, etc. 

b) Donat l’elevat volum de factures i moviments comptables l’anàlisi no ha arribat
al 100%, sinó que ha tingut alguna limitació:

Capítol 2:

◆ En un conjunt s’han analitzat el 90% de les factures de les famílies i subfamílies
objectiu.

◆ No s’han analitzat algunes famílies que a causa de la seva tipologia no eren
objecte d’estudi i que ja estan sotmeses als pertinents expedients de contractació
(neteja, manteniment, subministraments, seguretat, comunicacions, etc.).

Capítol 6:

◆ S’ha analitzat el 100% de les famílies objectiu, deixant al marge el Pla d’Inver-
sions i el fons bibliogràfic.

c) L’estudi del material fungible de laboratori, a causa de la seva complexitat, només
s’ha realitzat per proveïdors, sense arribar a nivell de família i subfamília.

2.2. Resultats i conclusions de l’anàlisi
L’anàlisi realitzada per capítols ens mostra el resultat següent:

Dimensió econòmica (any 2002)
Capítol II
Compra de béns i serveis 3.469.162,22 euros1

Capítol VI
Immobilitzat 3.255.974,10 euros2

TOTAL 6.725.136,32 euros

Número de proveïdors
Actual   1.400

1No inclou compres que no són objecte d’anàlisi (neteja, manteniment, subministres, seguretat, comuni-
cacions, etc.)
2No inclou les compres del cap. 6 que no són objecte d’anàlisi (p. ex.: Pla Inversions, fons bibliogràfic,
etc.)

De l’anàlisi realitzada se’n desprenen les següents conclusions:
◆ En general s’observa que, en relació als béns i serveis subministrats, existeix un

excessiu nombre de proveïdors –uns 1.400–, degut a què un mateix producte/servei és
subministrat per diferents proveïdors.

◆ En quant a les compres del capítol 2:
De les famílies i subfamílies que s’han analitzat, n’hi ha algunes en què clarament

es pot optimitzar la gestió de negociació i compra aplicant els procediments adients via
expedient de contractació. Fent grans agrupacions, les oportunitats més rellevants es
presenten en els grups següents:

- Serveis relacionats amb els desplaçaments, la locomoció i l’allotjament
- Material d’oficina
- Consumibles informàtics
- Papereria administrativa i altre material preimprès

◆ En quant a les compres del capítol 6:
El capítol 6 recull la despesa en materials i equipaments inventariables. En aquest

cas, gairebé un 40% de les compres objecte d’aquesta anàlisi ja es realitzen via expedi-
ent de contractació, procediments negociats, etc. 

De totes maneres, també es produeix un important nombre de compres de materials
d’ús i interès general comú i, per tant, susceptibles de negociació conjunta, que fins a
l’actualitat són negociats i aprovisionats de forma molt atomitzada.

Igual que en el capítol 2, de les famílies i subfamílies que s’han analitzat n’hi ha
algunes en les quals es pot optimitzar la gestió de negociació i compra aplicant els pro-
cediments adients via expedient de contractació: 

- Equipament audiovisual
- Equipament auxiliar informàtic (impressores, copiadores/fax, escàners, etc.)
- Equipament perifèric tecnològic (commutadors de comunicacions, SAI, etc.)
- Mobiliari 
◆ També s’aprecia un important potencial d’optimització en alguns àmbits més

específics, com per exemple el del material de laboratori (equipament i, sobretot, mate-
rial fungible), i en el cas de les intervencions d’industrials de diferents rams (sobretot
obra civil i fusteria), que són molt atomitzades, però la quantitat d’intervencions que es
produeixen permeten preveure una possibilitat de millora realitzant expedients de con-
tractació per homologacions de preus unitaris.
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En definitiva, d’aquests resultats se’n desprèn l’existència d’un ampli marge de
maniobra per a la optimització de la gestió de compres.

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA DE POLÍTICA DE COMPRES

De l’anàlisi efectuada, de la qual anteriorment hem vist les conclusions més rellevants,
se’n desprèn la conveniència de proposar una nova política de compres en vistes a
obtenir el potencial de millora que es pot obtenir.

Aquesta nova política de compres ha de pretendre la consecució dels següents
objectius:

Objectius generals: 

◆ Millorar la gestió de les compres de béns i serveis per a tota l’organització. 
◆ Millorar la capacitat de negociar, d’aprofitar les economies d’escala i d’obtenir les

millors condicions de servei per part dels nostres proveïdors.

Objectius específics:

Per aquells béns i serveis genèrics per als quals es pugui fer una negociació i gestió
transversals:

◆ Passar del model actual, on cada unitat gestiona les seves compres (model de ges-
tió vertical), a un model on béns i serveis genèrics són negociats transversalment per
l’Oficina de Contractació i Compres, respectant però l’autonomia i capacitat de decisió
de les unitats per a les situacions singulars o bé per als seus béns i serveis específics.

◆ Implantar uns nous processos i circuits que combinin, per una part, la negociació
i els processos de contractació de forma conjunta i, per una altra, l’aprovisionament fet
directament per la unitat sol·licitant, en funció de les seves sol·licituds.

◆ Contribuir a la millora de l’ús dels recursos de la Universitat mitjançant la reduc-
ció de costos com a conseqüència de:

- Una major eficàcia
- Racionalització i millora de processos administratius
- Millora de la qualitat del procés
- Obtenció de millors condicions dels proveïdors (econòmiques i de servei)
◆ Alliberament de recursos de l’organització en facilitar el procés d’adquisició de

béns i serveis.

PROPOSTES DE POLÍTICA DE COMPRES

Propostes de procediment
Des del punt de vista de procediments de contractació es preveu l’aplicació més
exhaustiva dels mecanismes previstos per realitzar les compres via expedient de con-
tractació.

Els diversos mecanismes s’hauran d’aplicar, en funció de les característiques de
cada un dels blocs de béns i serveis:

Concurs específic

Adjudicació a un proveïdor d’uns béns o serveis, a l’empara de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, d’acord amb uns requisits prèviament establerts i tancats
en uns plecs de condicions. 

És, per tant, requisit per aplicar aquest mecanisme tenir la prèvia definició i quanti-
ficació tancada dels béns o serveis que s’han d’adjudicar.

Concurs per homologació o preus unitaris

Selecció d’un o més proveïdors pels quals s’homologa un conjunt de béns o serveis,
d’ús comú per a totes les unitats, que els poden ser aprovisionats a uns preus màxims
determinats en el concurs d’homologació, i durant una durada determinada. Igual que
en el cas anterior, el concurs per homologació es fa a l’empara de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.

Aquest mecanisme és més apropiat en els casos en què es coneixen les característi-
ques dels béns o serveis, però no es poden concretar ni les quantitats exactes ni la tem-
poralització de les comandes d’aprovisionament. 

Aquest serà un mecanisme que s’aplicarà amb freqüència a partir de la implantació
de la nova política de compres, ja que permet facilitar uns articles a uns preus negoci-
ats, però deixant que el moment i la quantitat de l’aprovisionament respongui a les
necessitats dels diferents centres de cost.

Procediments negociats

Adjudicació a un proveïdor, justificadament seleccionat amb la consulta i la negociació
prèvia dels termes de contracte amb un mínim de tres proveïdors. 

En resum, i atenent als resultats de l’anàlisi, les propostes de millora que permetran
millorar l’administració de les compres i la gestió dels proveïdors són: 
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a) L’homologació de béns i serveis, per tal d’eliminar l’excessiu nombre de referèn-
cies d’aquells articles que tenen unes característiques idèntiques.

b) L’homologació i la integració de proveïdors (de manera que se’n reduirà el nom-
bre).

c) L’adaptació dels circuits existents de compres als nous processos establerts.
Amb aquest objectiu, les accions concretes que es proposen per a un òptim desen-

volupament són les tres següents. 
a) Iniciar expedients de concurs específic per a béns i serveis, sempre que es tingui

el coneixement de detalls suficient (sobretot articles concrets i quantitats) per elaborar
un plec de condicions adient.

b) Iniciar procediments de concurs d’homologació i preus unitaris per a béns i ser-
veis dels quals es coneixen les característiques i tipologies, però de què no és possible
establir quantitats concretes a l’hora d’elaborar els plecs de condicions:

◆ Iniciar procediment d’homologació d’articles/proveïdors per famílies.
c) Iniciar procediments negociats, en aquells conjunts de béns o serveis en què

aquest procediment sigui el més adient (per exemple hotels, agències de viatge, etc.)
El mecanisme concret de contractació que s’ha d’aplicar, que en general haurà de

ser el de “concurs d’homologació o preus unitaris” es determinarà en funció de la casu-
ística concreta de cada cas.

La priorització de les actuacions se centrarà en els grups de famílies que s’han rela-
cionat amb un major potencial de millora a l’apartat 2.2, de “Resultats i Conclusions de
l’Anàlisi”.

Propostes de funcionament

Creació d’un catàleg de compres

Els resultats obtinguts en els procediments anteriors s’hauran de recollir en un catàleg
de béns/serveis indexat per productes/proveïdors, per tal de facilitar la gestió als sol·lici-
tants i se simplificaran processos administratius. 

Aquest catàleg serà gestionat centralitzadament per l’Oficina de Contractació i
Compres, però estarà a disposició de tots els centres de cost. 

El catàleg de compres centralitzat podrà contenir referències que a suggeriment
d’un centre de cost, i previ procés de negociació centralitzada, es consideri que poden
tenir un consum i un interès ampli.

Implantació d’un aplicatiu de suport a la gestió

Es preveu que aquest catàleg tingui un suport informàtic conjuntament amb la gestió
del cicle de compres al més integrat possible amb la gestió econòmica de la despesa. 

Transitòriament, i a mida que es comença a configurar el catàleg de compres pot
funcionar amb els procediments de compra actuals. Per tant, i per tal de no condicionar
els processos, es proposa l’inici de la creació del catàleg de compres, independentment
de la disponibilitat de l’aplicatiu de suport. 

Les funcionalitats fonamentals seran:
◆ Manteniment centralitzat del catàleg de béns i serveis.
◆ Manteniment de dades d’aprovisionament (no econòmiques) dels proveïdors.
◆ Suport al flux de treball de sol·licituds de compra per part de les unitats peticionà-

ries, amb accés al catàleg centralitzat.
◆ Suport al flux de treball de comandes, i recepcions, de forma descentralitzada.
◆ Integració amb l’aplicatiu de gestió econòmica per a la validació de la disponibili-

tat pressupostària.
◆ Elaboració d’estadístiques i informes de gestió de compres.
En definitiva, el catàleg de compres se suportarà amb una eina informàtica disse-

nyada per a gestionar els processos de compres. El flux de treball permetrà posar a dis-
posició dels usuaris compradors els productes, béns i serveis que necessiten de manera
àgil i eficient, per tal d’optimitzar els processos de compres.

Propostes normatives

Modificació de les bases d’execució del pressupost

A continuació s’indiquen les modificacions proposades a l’art. 17 de les bases d’execu-
ció del pressupost.

ART. 17. PROPOSTA DE DESPESES

a) Òrgans competents: Qualsevol persona responsable d’un programa, projecte o
sector pressupostari. En el document comptable hi ha de constar el nom, els cognoms i
la signatura de qui fa la proposta.

b) Objecte: Qualsevol tipus de despesa aplicable a conceptes de despesa del sector
pressupostari que li correspongui.

c) Procediment: El procediment que s’ha de seguir és el següent:
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Criteris generals. Els contractes d’obres (OB), de gestió de serveis públics (GSP), de
subministraments (SU), de consultories i assistències (CA) o serveis (SE) que realitzi la
Universitat s’hauran d’ajustar a la normativa legal vigent en matèria de contractació
administrativa que ve regulada pel Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

El procediment general a seguir segons quantia:

1IVA inclòs
2IVA exclòs

Els contractes menors es tramitaran a través del Servei de Recursos Econòmics i es
necessitarà comanda i factura.

La contractació pel procediment negociat i per concurs es tramitaran a través de
l’Oficina de contractació i compres d’acord amb les instruccions i requeriments que
exigeix la normativa contractual.

Procediment particular. Adquisició centralitzada de béns d’ús comú:
La gerència determinarà les agrupacions o famílies de béns i serveis d’ús comú que,

en base als volums de compra, a la dispersió de proveïdors i a les oportunitats d’estalvi
econòmic, siguin susceptibles d’una negociació global de preus i condicions de servei,
per tal que una vegada contractats, negociats o homologats puguin ser aprovisionats als
diferents centres de cost en funció de les seves necessitats.

El procediment es basarà en el compliment de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques i s’aplicarà allò que aquestes bases d’execució estableixen. 

S’entén per homologació, prèvia licitació pública, el procediment per establir els
productes, béns i serveis de referència considerats com a tipus, per un període determi-
nat, així com les empreses subministradores i els preus unitaris màxims.

Els productes, béns i serveis es poden homologar, contractar o negociar de manera
que el resultat d’aquests processos s’apliqui globalment en tots els àmbits d’actuació de
la URV, o bé per un àmbits d’aplicació determinats. En tot cas cada procediment haurà
de contenir explícitament informació sobre els àmbits d’aplicació dels seus resultats.

Una vegada se n’hagi acordat l’homologació, contractació o s’hagi resolt la negoci-
ació, les unitats, dins els àmbits d’aplicació determinats, s’hauran d’aprovisionar neces-
sàriament els productes, béns i els serveis de referència a les empreses subministradores
homologades i pels preus màxims establerts. 

d) Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació de la Universitat és el rector, al
qual correspon la facultat d’adjudicar els contractes de tot tipus. Per delegació del rec-
tor, poden exercir aquesta facultat aquells càrrecs que la tinguin delegada, d’acord amb
els tipus de contractes i la quantia.

PROPERES ACCIONS DE LA POLÍTICA DE COMPRES

◆ Aprovació de la nova política de compres pel Consell de Govern
◆ Inici dels procediments de concurs, homologació o negociació 
◆ Implantació de la nova política a través de la creació progressiva del catàleg de

béns i serveis homologats
◆ Confirmació de l’adequació del software de compres (actualment en fase de pro-

ves)
◆ Extensió de la implantació del software de gestió de compres i millores dels cir-

cuits de gestió 

Euros Euros 

Contracte menor

 - SU/SE/CA/GSP Import1 No superior a 12.020,24

 - OB Import1 No superior a 30.050,61

Procediment Negociat

- SU/SE/CA/GSP Import1 Superior a 12.020,24 i no superior1 30.050,61

- OB Import1 Superior a 30.050,61 i no superior1 60.101,21

Concurs (DOGC)

- SU/SE/CA/GSP Import1 Superior a 30.050,61 i no superior2 249.681,00

- OB Import1 Superior a 60.101,21 i no superior2 6.242.027,00

Concurs (DOCE,BOE i DOGC)

- SU/SE/CA/GSP Import2 Superior a 249.681,00

- OB Import2 Superior a 6.242.027,00
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11  S’aprova la permuta amb la Diputació de Tarragona d’uns terrenys a la Zona Educa-
cional de Sant Pere de Sescelades, concretada en una cessió a la URV de 174 m2 i a
la Diputació de 174 m2

12  S’aprova el cens de les eleccions
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Càrrecs i personal

13  S’aprova la Normativa de concurs d’accés a places de professorat de cossos
docents universitaris

NORMATIVA DE CONCURSOS D’ACCÉS A PLACES DE PROFESSORAT 
FUNCIONARI DELS COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS 

0. INTRODUCCIÓ

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, ha establert que el proce-
diment d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris ha de seguir un procés
d’habilitació prèvia, regulat pel Govern, amb l’informe previ del Consejo de Coordina-
ción Universitaria.

L’habilitació faculta per concórrer a concursos d’accés a places de cososs docents
universitaris, els quals són resolts per cada Universitat.

Així doncs, en una primera fase, són les pròpies Universitats, atenent les seves neces-
sitats docents i investigadores, i sempre que les places estiguin dotades en els seus pressu-
postos, les que hauran d’acordar, en la forma que determinin els Estatuts respectius, les
places que han de ser proveïdes mitjançant concurs d’accés entre habilitats/des, i comu-
nicar-les a la Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria en la forma
establerta al RD 774/2002, que regula el sistema d’habilitació. En una segona fase, són
les pròpies Universitats les que, un cop celebrades les proves d’habilitació, convoquen els
concursos d’accés corresponents.

1. ASPECTES GENERALS

1.1 Aquesta normativa regula els processos de convocatòria, nomenament de
comissions, selecció i nomenament de candidats en els concursos d’accés a places de
professorat funcionari dels cossos docents universitaris en les categories de: catedràtic/a
d’universitat, professor/a titular d’universitat, catedràtic/a d’escola universitària i profes-
sor/a titular d’escola universitària.

1.2 Els concursos per seleccionar professorat dels cossos docents universitaris es
regeixen per la Llei orgànica d’universitats, el Reial decret 774/2002, pel qual es regula
el sistema d’habilitació nacional per a l’accés a cossos de funcionaris docents universi-
taris, l’Estatut de la Universitat i les normes que el desenvolupen.

1.2 El Consell de Govern ha d’aprovar la convocatòria dels concursos per proveir
les places vacants o les de nova creació, tenint en compte els recursos disponibles i les
previsions de docència i de recerca, a petició del departament i després d’un informe
del centre corresponent.

1.4 Quan hi hagi una plaça vacant, el Consell de Govern ha d’acordar, un cop
escoltats el departament i el centre corresponent, si escau amortitzar-la o canviar-la de
denominació o de categoria, en funció de les necessitats docents i investigadores de la
Universitat.

1.5 Cada plaça estarà definida per la seva categoria, àrea de coneixement i perfil,
estarà adscrita a un departament i vinculada a un centre. 

1.6 El perfil de la plaça ho és a efectes de convocatòria i procés de selecció, i no
implica cap tipus d’exclusivitat, especialment pel que fa a la docència que pot tenir
assignada.

1.7 La Universitat convoca els concursos per accedir a les places aprovades amb
anterioritat, que estiguin dotades en el pressupost i hagin complert, si més no, el tràmit
de publicació en el BOE de la resolució de convocatòria de les proves d’habilitació per
al cos i l’àrea de coneixement de les places comunicades prèviament.

2. REQUISITS DELS CANDIDATS/TES

2.1 Per participar en els concursos d’accés, els candidats/tes han d’acreditar estar
habilitats per al cos i l’àrea de coneixement de la plaça convocada.

2.2 En el cas de places assistencials bàsiques d’institucions sanitàries, vinculades a
places docents dels cossos docents universitaris, únicament podran participar en els
concursos d’accés, quan la plaça bàsica que es vinculi sigui d’especialista, els habili-
tats/des que tinguin el títol oficial d’especialista que correspongui a la plaça esmentada.

2.3 Es consideren habilitats/des per poder participar en concursos d’accés per al cos
i àrea que es tracti, els funcionaris/àries del mateix cos i àrea de coneixement, i els de
cossos docents universitaris d’iguals o superiors categories i la mateixa àrea de coneixe-
ment, que hagin obtingut nomenament com a membres d’aquests cossos amb anteriori-
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tat a l’entrada en vigor de la Llei orgànica d’universitats, o amb posterioritat a aquesta
data però amb data anterior a la de finalització del termini fixat per sol·licitar la seva
participació en el concurs, sigui quina sigui la seva situació administrativa.

2.4 Així mateix, es consideraran habilitats/des per participar en els concursos
d’accés, els professors/res d’altres estats membres de la Unió Europea i d’estats als quals
es refereix el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 89 de la LOU1, que, per acord del
Consejo de Coordinación Universitaria, previ informe favorable de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, es consideri que han assolit a la universitat
d’origen una posició igual o equivalent a la dels cossos docents universitaris espanyols.
En el seu informe, l’agència esmentada valorarà l’activitat docent i investigadora dels
professors/res proposats i especificarà el cos i l’àrea de coneixement per a aquells que
es considerin habilitats.

2.5 Els habilitats/des de nacionalitat estrangera no comunitària podran prendre part
en els concursos d’accés convocats per la Universitat, per al cos i l’àrea per als quals
han estat habilitats, quan, a l’estat de la seva nacionalitat, es reconegui als espanyols
aptitud legal per ocupar en la docència universitària posicions anàlogues a les dels fun-
cionaris dels cossos docents espanyols. Sobre el reconeixement d’aquesta aptitud, el
Consejo de Coordinación Universitaria sol·licitarà informe als ministeris d’Afers Exteri-
ors i d’Administracions Públiques.

3. COMISSIONS DE SELECCIÓ

3.1 Les comissions que han de jutjar els concursos tenen tres membres titulars i tres
de suplents. Tots són nomenats pel rector o rectora, a proposta del Consell de Govern,
un cop escoltats el centre i el departament implicats, que proposen cadascun un mem-
bre titular i un de suplent. El nomenament ha d’explicitar la condició de vocal, secretari
o secretària, o president o presidenta titular o suplent de la comissió.

3.2 En el cas de les places vinculades a institucions sanitàries les comissions
s’ampliaran a cinc membres. Els dos membres addicionals seran proposats per la insti-
tució sanitària a la qual es vinculi la plaça2.

3.3 Els membres de les comissions que han de jutjar els concursos d’accés a places
dels cossos docents entre habilitades i habilitats han de reunir els mateixos requisits que
la legislació vigent exigeixi per formar part de les comissions d’habilitació correspo-
nents3. En els concursos de places de professorat catedràtic d’universitat, els tres mem-
bres han de ser catedràtics d’universitat; en els de professorat titular d’universitat o de
catedràtic d’escola universitària, almenys un ha de ser catedràtic d’universitat i la resta,
titulars d’universitat o catedràtics d’escola universitària, i en els de professorat titular
d’escola universitària, almenys un ha de ser titular d’universitat, catedràtic d’escola uni-
versitària o catedràtic d’universitat, i la resta titulars d’escola universitària.

3.4 Tots els membres de les comissions han de pertànyer a l’àrea de coneixement de
la plaça objecte del concurs o a una àrea afí.

4. PROCÉS DE CONVOCATÒRIA

4.1 Amb caràcter general, un cop l’any, el vicerectorat competent en matèria de
professorat iniciarà el procés de convocatòria de concursos d’accés a places dels cossos
docents universitaris. Tanmateix, es podran dur a terme més d’un procés de convocatò-
ria l’any, si es creu necessari.

1 LOU: Article 89, apartat 3: A los efectos de la concurrencia a las pruebas de habilitación y concursos de
acceso a los cuerpos de los funcionarios docentes universitarios y a las convocatorias de contratos de
profesorado que prevé esta Ley, los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea gozarán de
idéntico tratamiento, y con los mismos efectos, al de los nacionales españoles.
Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a los nacionales de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados per la Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.
2 En aplicació de la disposició final segona de la LOU. Pendent d’introduir en una correcció técnica de
l’Estatut URV.
3 Decret 774/2002, d’Habilitació: Article 6, apartat 2: Cualquier miembro, titular o suplente, de una
Comisión de habilitación, a excepción de los mencionados en el apartado 7 de este artículo, deberá
tener el reconocimiento de:
a) Al menos, dos períodos de actividad investigadora de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, si se trata de Catedráticos de
Universidad, de profesores eméritos que se hayan jubilado teniendo esa condición, o de miembros de la
Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b) Al menos, un período de actividad investigadora de acuerdo con las previsiones del citado Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, si se trata de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, Cate-
dráticos de Escuelas Universitarias, Profesores Titulares de Universidad, profesores eméritos que se hayan
jubilado teniendo alguna de dichas condiciones o de miembros de las Escalas de Investigadores Científi-
cos o de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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4.2 Els departaments interessats proposaran al vicerectorat les places a convocar, el
seu perfil, i els membres titulars i suplents de les corresponents comissions d’accés: un
membre titular i un de suplent per a cada plaça. La proposta ha d’estar acordada pel
Consell de departament.

4.3 El vicerectorat, un cop rebudes totes les propostes, remetrà als centres afectats
la relació de places que els corresponen. Els centres informaran sobre les propostes dels
departaments i proposaran els membres titulars i suplents de les corresponents comissi-
ons d’accés: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. L’informe i la proposta
han d’estar acordats per la Junta de centre. En el cas de places vinculades a institucions
sanitàries, el vicerectorat sol·licitarà a la institució sanitària corresponent la designació
de dos membres titulars i dos de suplents addicionals, d’acord amb el procediment que
estableix la disposició final segona de la LOU.

4.4 Un cop rebudes les propostes de membres de la comissió per part dels departa-
ments, centres i, si és el cas, institucions sanitàries, el vicerector/a formularà i presen-
tarà al Consell de Govern la proposta de comissió titular i suplent.

4.5 El Consell de Govern aprovarà la relació de places a proveir.
4.6 Durant el mes de gener, de maig o de setembre de cada any, la Universitat

comunicarà al Consejo de Coordinación Universitaria les places que s’hagin de proveir
mitjançant concurs d’accés entre habilitats/des. Quan es tracti de places assitencials
d’institucions sanitàries vinculades a places docents universitàries, la Universitat haurà
de disposar de la conformitat de la institució sanitària concertada.

4.7 Un cop publicada al BOE, per part del Consejo de Coordinación Universitaria,
la resolució de convocatòria de les proves d’habilitació per al cos i l’àrea de coneixe-
ment de les places comunicades prèviament, la Universitat podrà convocar els concur-
sos d’accés per a les places esmentades, dins del termini comprès entre, com a molt
aviat, l’endemà de la data en què es compleixin 15 dies d’aquesta publicació i, com a
molt tard, l’endemà de la data en què es compleixin 20 dies de la publicació al BOE de
la relació de candidats/tes habilitats corresponent. La data del concurs d’accés serà
aprovada per la Comissió de Recursos Humans, a proposta del departament on es vin-
cula la plaça.

4.8 La convocatòria de concursos d’accés s’ha de publicar al BOE i al DOGC, i
també es faran públiques a la web de la URV i al tauler d’anuncis del SRHO. Així
mateix, les convocatòries s’anunciaran en sengles diaris d’àmbit general i local.

4.9 La convocatòria, formalitzada per resolució del rector, determinarà quines són
les places objecte del concurs, la seva categoria, l’àrea de coneixement i, si escau, les
activitats docents i investigadores referides a una matèria de les que es cursen per a
l’obtenció de títols de caràcter oficial de primer i segon cicle, que hagi de dur a terme
la persona que obtingui la plaça. L’existència d’aquestes especificacions no suposarà,
en cap cas, per aquesta persona, un dret de vinculació exclusiva a aquesta activitat
docent i investigadora, ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li obli-
gacions docents i investigadores diferents.

4.10 Així mateix, en la convocatòria del concurs s’especificarà el model de sol·lici-
tud, els terminis per a la seva presentació, la composició de la comissió que ha de jutjar
el concurs, les fases d’aquest, el lloc i la data de presentació dels candidats/tes, si
s’escau, i les normes per a la presentació de documentació i nomenaments.

4.11 El temps transcorregut entre la publicació de la convocatòria i la resolució del
concurs no podrà excedir de 4 mesos.

5. SOL·LICITUDS

5.1 Les persones interessades en participar en els corresponents concursos hauran
de presentar la seva sol·licitud en el termini de 15 dies naturals a partir de la publicació
de la convocatòria i en el model que hi figurarà. A la sol·licitud hi adjuntaran la docu-
mentació requerida a la convocatòria.

5.2 Un cop finalitzat el termini establert en el punt anterior, el SRHO farà pública la
relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les causes d’exclu-
sió. Els candidats/tes disposaran d’un termini de 10 dies naturals per esmenar la seva
sol·licitud o recórrer, si s’escau, la seva exclusió. Una vegada transcorregut aquest
segon termini, es publicarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i es posarà
a disposició dels presidents/tes de les comissions tota la documentació relativa als res-
pectius concursos.

5.3 Els candidats que sol·licitin participar en el concurs d’accés han de fer constar a
la sol·licitud que coneixen i accepten l’Estatut de la Universitat, i que es comprometen
a exercir la seva tasca acadèmica en el règim de dedicació que correspongui, d’acord
amb la convocatòria.
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6. CONVOCATÒRIA DE LES COMISSIONS

6.1 Els presidents/tes de les comissions convocaran, dins del termini establert, la
resta de membres de cada comissió per a la seva constitució, i els candidats/tes per a
l’acte de presentació i l’inici de la/les prova/es.

6.2 Després de la seva constitució i abans de l’acte de presentació de candidats/tes,
la comissió farà públics els criteris de valoració del concurs i el seu barem.

7. PROCÉS DE SELECCIÓ

7.1 El procés de selecció consta de dues fases, que són públiques: un acte de pre-
sentació i una avaluació de l’adequació al perfil de la plaça convocada a concurs i de
la idoneïtat del candidat. 

7.2 A la primera fase, l’acte de presentació dels candidats/tes, s’informarà dels crite-
ris de valoració i barem acordats, se sortejarà l’ordre d’actuació dels diferents candi-
dats/tes i se’ls convocarà per a la realització de la segona fase del procés de selecció. En
el mateix acte de presentació, els concursants lliuren a la comissió el seu currículum
acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves publicacions i
els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.

7.3 La segona fase, d’avaluació de l’adequació al perfil de la plaça convocada, con-
sisteix en una exposició oral del concursant sobre els seus projectes acadèmics en rela-
ció amb les necessitats de la Universitat, posades de manifest en la convocatòria de la
plaça, seguida d’un debat entre la comissió i la persona concursant. L’exposició del
concursant tindrà una durada màxima d’una hora i la durada total de la segona fase no
podrà excedir de dues hores i mitja.

7.4 La comissió elaborarà un informe raonat, que pot ser individual o col·lectiu si la
comissió així ho acorda, sobre els mèrits dels candidats/tes segons el model que aprovi
el Consell de Govern, d’acord amb els criteris de valoració establerts i la baremació de
cadascun. 

8. TRAMITACIÓ DEL PROCÉS I PROPOSTA DE CANDIDATS/TES 

8.1 En tots els concursos d’accés a places de professorat dels cossos docents univer-
sitaris, les comissions de selecció complimentaran les actes del concurs segons els
models aprovats pel Consell de Govern.

8.2 Un cop valorats els candidats/tes, la comissió proposarà al rector, motivadament
i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats que han estat valorats positi-
vament, per ordre de preferència per a nomenar-los. També podran proposar deixar la
plaça deserta. Tanmateix, en el termini màxim de 2 anys des de la comunicació referida
a l’article 4.6 d’aquesta Normativa, la plaça de què es tracti s’haurà de proveir, sempre
que hi hagi algun concursant. 

8.3 La comissió pot acordar la seva proposta per unanimitat o per majoria. En
aquest darrer cas, el/els membre/s disconforme/s farà/n constar la seva pròpia valoració
i ordenació dels candidats valorats positivament, si s’escau.

8.4 Els concursants que no hagin estat proposats per a ser nomenats no podran
al·legar cap dret sobre places vacants de la Universitat.

8.5 El rector, a la vista de la proposta presentada, dictarà resolució nomenant un
candidat per a la plaça d’acord amb l’ordre proposat per la comissió.

9. NOMENAMENTS

9.1 A partir de l’endemà de la data en què la Comissió conclogui les seves actuaci-
ons, els candidats/tes proposats/des en primer lloc disposaran de vint dies naturals per
presentar davant el SRHiO la documentació pertinent amb l’objectiu de ser nomenats/
des.

9.2 El rector, un cop finalitzat el termini anterior i sempre que els candidats/tes pro-
posats/des hagin presentat la documentació requerida, dictarà resolució de nomena-
ment. En cas de renúncia d’algun/a candidat/a proposat/da o que no es faci efectiu el
seu nomenament, el rector nomenarà el següent candidat/a, per ordre de preferència, i
així successivament entre els altres candidats/tes proposats per la Comissió.

9.3 El nomenament especificarà a la denominació de la plaça el cos i l’àrea de
coneixement als quals s’adscriu.

9.4 Amb caràcter general, el candidat/a proposat adquirirà la condició de funcio-
nari/ària a partir de l’endemà de la data de publicació del seu nomenament al BOE. Si a
petició de la persona interessada s’ha de retardar la presa de possessió, aquesta s’haurà
de fer, com a màxim, en el termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació esmen-
tada.

9.5 El candidat/ta nomenat no podrà participar en un nou concurs d’accés per a
places d’igual categoria i àrea de coneixement de la mateixa Universitat o d’una Uni-
versitat diferent, fins que no hagin transcorregut dos anys des de la data de la seva presa
de possessió.
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10. RECLAMACIONS

10.1 Les reclamacions contra les propostes de les comissions d’accés per proveir
places de cossos docents s’han de presentar davant del rector de la Universitat, en el
termini de 10 dies a partir de la data de la proposta de la Comissió.

10.2 La seva valoració correspon a la Comissió de Reclamacions de la Universitat,
formada per set catedràtics d’universitat de diverses àrees de coneixement, amb àmplia
experiència docent i investigadora i un reconeixement d’almenys tres períodes d’activi-
tat investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de quatre anys. 

10.3 La Comissió elegeix el president o presidenta i el secretari o secretària entre els
seus membres.

10.4 La Comissió, després d’haver escoltat els membres de la comissió de valoració
del concurs reclamat i els candidats que hi hagin participat, ha de resoldre motivada-
ment les reclamacions en un termini màxim de tres mesos.

10.5 La resolució del rector o rectora, que executa l’acord de la Comissió de Recla-
macions, exhaureix la via administrativa.

14  S’aproven les mesures transitòries d’aplicació del pla de promoció de professorat

MESURES TRANSITÒRIES D’APLICACIÓ DEL PLA DE PROMOCIÓ 
DE PROFESSORAT

ANTECEDENTS

1. L’actual normativa de professorat de la URV recull el dret individual a la promo-
ció i les condicions per optar-hi per a Titulars d’Escola Universitària, Titulars d’Universi-
tat i Catedràtics d’Escola Universitària, emparades en el Programa de Promoció del
Professorat Funcionari de les Universitats Públiques de Catalunya (DOGC, 24 juliol
2001) i el corresponent conveni marc signat entre el DURSI i la URV.

2. L’entrada en vigor de la LOU i els decrets que la desenvolupen, en particular el
que regeix el procediment d’habilitació, ha modificat substancialment les condicions
sobre les quals es basaven els processos de promoció, i ha fet que la necessària condició
de “bon candidat” esmentada a la resolució de 24 de juliol de 2001 esdevingui garantia
insuficient d’habilitació per a la plaça que eventualment convoca una universitat.

3. Els convenis marc i específic signats amb el DURSI el 16 d’octubre de 2001 i el
14 de desembre de 2001, respectivament, estableixen un nombre total de places possi-
bles de promoció i la seva temporalització durant els anys 2001 a 2004. D’acord amb
aquests convenis, s’empara sota aquest programa la convocatòria durant l’any 2004 de
4 promocions a Catedràtic d’Universitat i 3 a Titular d’Universitat o Catedràtic d’Escola
Universitària.

4. L’entrada en vigor de la LUC defineix per al sistema universitari català la possibi-
litat d’una carrera acadèmica completa paral·lela a la dels cossos docents universitaris,
mitjançant les figures de professorat contractat: professor lector, agregat i catedràtic.

5. El nou Estatut de la URV estableix, en l’article 162, la necessitat de potenciar una
plantilla estable de professorat contractat i habilita la política de promoció amb aquesta
finalitat.

6. El Govern de la Generalitat no ha desenvolupat encara completament les condi-
cions contractuals de les noves figures de professorat, en particular l’aplicació de crite-
ris de concessió i/o reconeixement de complements per mèrits docents o investigadors,
necessaris a l’hora de fixar clarament les condicions de promoció des de places de cos-
sos docents a places de professor contractat.

PROPOSTA DE MESURES TRANSITÒRIES

El nou marc legal establert per l’entrada en vigor de la LOU, la LUC i l’Estatut de la
URV no està encara completament desenvolupat, en particular en els aspectes relatius a
les figures de professorat contractat que han d’incidir en la política de promoció de pro-
fessorat; mentrestant, el conveni específic DURSI-URV empara encara la promoció de
professors de cossos docents durant l’any 2004. Per aquest motiu, i d’acord amb els
antecedents mostrats, es proposa

1. Que la URV pugui convocar com a places de promoció fins a 4 places de Cate-
dràtic d’Universitat i 3 de Titular d’Universitat o Catedràtic d’Escola Universitària durant
l’any 2004.

2. Que les places es convoquin a sol·licitud dels interessats que, a més de complir
amb els requisits establerts a l’antiga normativa de promoció aplicable en el marc de la
LRU, acreditin haver estat habilitats per a la categoria de la plaça que sol·liciten.

3. Que les sol·licituds les hagin de formular els professors individualment, abans del
30 de juny de 2004 i davant la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de
Govern, juntament amb un informe del seu consell de departament, que ha de ser con-
siderat en el moment de prendre la decisió.
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Aquestes mesures són d’aplicació únicament durant l’any 2004, mentre el Pro-
grama de Promoció del Professorat Funcionari de les Universitats Públiques de
Catalunya sigui vigent. A partir de 2005, d’acord amb el que estableixi el DURSI quan
desenvolupi la normativa de professorat contractat i/o un eventual nou programa de
promoció del professorat, la URV haurà d’adaptar la seva política de promoció de
manera que es faci efectiu el que estableix l’Estatut de la URV en el seu article 162 i es
potenciï una plantilla estable de professorat contractat.

15  S’aprova la designació de membres de la Junta Consultiva

Dr. Lluís Arola Ferre
Dr. Antoni Pigrau Solé
Dr. Joan Martí Castell
Dr. Eudald Carbonell Roura
Dra. Carmen Claver Cabrero
Dr. Francesc Giralt Prat
Dr. Lluís Massana Marín
Dr. Cristobal Richart Jurado
Dr. Ignasi Brunet Icart
Dra. Virginia Cádiz Deleito
Dr. Azael Fabregat Llangostera
Dr. José Eugenio García-Albea
Dr. Josep Guasch Torres
Dr. Jordi Mallol Miron
Dr. Lluís Martínez Salamero
Dr. Joan Prat Carós
Dra. Encarnació Ricart Martí

16  S’aprova la designació de membres de la Comissió de reclamacions

Dr. Sergio Castillón Miranda
Dr. Jordi Jané Carbó
Dra. Joana Noguera Arrom
Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz
Dr. Alberto Reig Tapia
Dr. Jesús Sueiras Romero
Dr. Josep Maria Tomás Ferré

17  S’aprova la designació de membres de la Junta electoral

Presidenta: Dra. Ana Mantecón Arranz
Secretari Dr. Antoni Pigrau Solé
Representants del Personal Acadèmic: Dr. Joan M. Thomàs, Dr. Joan Baucells Lladó
Representatns del Personal d’Administració i Serveis: Sra. Patrícia Olivé Conde 
Representants de l’alumnat: Sra. Sara Esteban Fabregat, Sr. Lluís Fernández Alcántara

18  S’aprova la composició, funcions i designació de membres de les comissions dele-
gades del Consell de Govern

COMISSIONS DELEGADES

Ordenació Acadèmica i Científica

Funcions Estructura de la docència, programació d’ensenyaments grau/postgrau, memòries de necesitats 
de nous ensenyaments, alumnes d’entrada, estructura de la recerca, contracte programa 
Generalitat, contractes programa interns, avaluació dels centres i departaments, règim 
de permanències

Composició Designació

5 Designats rector Dr. Xavier Grau Vidal, Dr. Xavier Correig Blanchar, Dra. Mercè Gisbert Cervera, Dr. Xavier 
Rius Ferrús i Dra. Rosa Solà Alberich

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dr. Rodrigo Miralles Marrero, Dr. Enric Olivé Serret, Dr. Miquel A. Pradilla Cardona, 
Dr. Santiago Castellà Surribas, Dr. Josep Guasch Torres, Dr. Francesc Borrull Ballarin, 
Dr. Josep Domingo Ferrer

1 PAS Sra. Patrícia Olivé

1 Estudiant Sr. Antonio Ruiz Ortiz

1 Consell Social Sr. Josep Gomis Martí
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Investigació i Transferència

Funcions Desplegament del Pla estratègic de recerca, convocatòries ajuts a la recerca, infraestructura 
científica, avaluació de la recerca, transferència de tecnologia, innovació i empreneduria

Composició Designació

4 Designats rector Dra. Rosa Solà Alberich, Dr. Xavier Correig Blanchar, Dr. Xavier Rius Ferrús, 
Dra. Rosa Caballol Lorenzo

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dra. Verònica Piera Lluch, Dr. Oriol Romaní Alfonso, Dra. Josepa Canals Sans, Dr. Martí Oliva 
Fures, Dr. Antoni Romeu Figuerola, Dr. Azael Fabregat Llangostera, Dr. Joan Ferré Giné

1 Estudiant 3r cicle Sr. Ángel González Benito

Docència

Funcions Desplegament del Pla Estratègic Docència, convergència europea en docència, plans 
d’estudis, POA, regulació de la docència pregrau, campus virtual i formació no presencial, 
avaluació i acreditació de la docència, qualitat docent, currículum nuclear i crèdits lliures, 
innovació docent

Composició Designació

5 Designats rector Dra Mercè Gisbert Cervera, Dra. Maria Bargalló Escrivà, Dra. Rosa Caballol Lorenzo, 
Dra. Joana Zaragoza Gran, Dr. Àngel Pio González Soto

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dra. Maria Ferraté Cubells, Dra. Mercè Jordà Olives, Dra. Josepa Canals Sans, Dr. Miquel 
Àngel Bové Sans, Dr. Xavier Farriol Roigés, Dr. Josep Domingo Ferrer, Dr. Josep Guasch Torres

1 PAS Sra. Rosa Garcia Gonzálvez

1 Estudiant Sra. Blanca Barrios

1 Consell Social Sr. Pere Lluis Domènech

Recursos Humans

Funcions Plantilla de personal acadèmic, gestió del personal acadèmic i pacte de dedicació, catàleg 
de llocs de treball, gestió del PAS, personal investigador i becaris de recerca, personal 
de suport a la recerca, formació i avaluació del personal docent i investigador i del PAS

Composició Designació

4 Designats rector Dr. Josep Anton Ferré Vidal, Sr. Manuel Molina Clavero, Dr. Xavier Grau Vidal, Sr. Josep 
Solé Tarragó

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dr. Ricardo Closa Monasterolo, Dra. Misericòrdia Camps Llauradó, Dr. Miquel A. Pradilla 
Cardona, Dr. Mario Ruiz Sanz, Dr. Josep Pallarès Marzal, Dr. Antoni Romeu Figuerola, 
Dra. Pilar Salagre Carnero

2 PAS Sr. José L. Valdivieso Álvarez, Sra. Patrícia Olivé Conde

Recursos Econòmics i Materials

Funcions Equipaments i adjudicacions, TIC, manteniment i RAM, pressupost i finançament, execució 
pressupost, biblioteca

Composició Designació

5 Designats rector Dr. Antoni González Senmartí, Sr. Manuel Molina Clavero, Dr. Josep Anton Ferré Vidal, 
Dr. Salvador Anton Clavé, Dra. Soledad Larrechi Garcia

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Sra. Roser Ricomà Muntané, Dr. Jordi Jané, Dr. Enric Olivé Serret, Dr. Antonio Terceño Gómez, 
Dr. Francesc Borrull Ballarin, Dr. Joan Ferré Giné, Dr. Xavier Farriol Roigés

1 PAS Sr. José Luis Valdivieso Álvarez

1 Estudiant Sr. Jordi Cugat Mata

1 Consell Social Sr. Enric Vendrell Duran

Estudiants i Comunitat Universitària

Funcions Activitats d’extensió universitària, universitat d’estiu, publicacions URV, política lingüística, 
consells d’usuaris, captació, ingrés i inserció laboral, beques, gestió dels afers dels estudiants, 
normatives d’estudiants, mobilitat d’estudiants i professors, cooperació i solidaritat

Composició Designació

4 Designats rector Dra. Joana Zaragoza Gras, Dra. Maria Bargalló Escrivà, Dr. Angel Pío González Soto, 
Dra. Roser Barrios Muntané
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19  S’elegeixen els representants del Consell de Govern al Consell Social de la URV

1 representant dels professors: Dr. Xavier Grau
1 representant del PAS: Sr. José Luís Valdivieso
1 representant d’estudiants: Sra. Sara Esteban

20  S’aprova la composició de la Comissió de Política Lingüística

President/a: rector o vicerector/a en qui delegui
Gerent o persona en qui delegui
Un delegat de l’àrea de llengua catalana del SL
11 professors (1 per cada centre, designat per la junta respectiva)
4 estudiants (1 per cada àmbit) designats pel Consell d’Estudiants
2 membres del PAS, designats pels membres claustrals del PAS
Secretari/a (amb veu i sense vot): tècnic/a SL

21  S’aprova la composició de la Comissió de Política Ambiental

President: rector o persona en qui delegui
Gerent o persona en qui delegui
11 professors (1 per cada centre, designat per la junta respectiva)
4 estudiants (1 per cada àmbit) designats pel Consell d’Estudiants
2 membres del PAS, designats pels membres claustrals del PAS
Secretari/a (amb veu i vot): tècnic/a SRCT

22  S’aprova l’ampliació i renovació parcial de membres de la Comissió URV Solidà-
ria:

Co-Presidents (dos membres del Consell de Direcció): Dra. Joana Zaragoza Gras,
Dr. Antoni Pigrau Solé

4 professors (designats pel Consell de Govern): Dr. Joan Josep Pujades Muñoz,
Dra. Isable Miró Montoliu Cubells, Sra. Maria Ferrater, Dr. Rodrigo Miralles Marrero

4 estudiants designats pel Consell de Govern
4 membres del PAS (designas pel Consell de Govern): Sr. Joan Fuster Garcia, Sr. Joel

Fernàndez Garcia, Sra. M. Dolores Moyano González, Sra. Margarita Rebenaque
1 membre del Consell Social designat pel Consell Social
Responsable del voluntariat: Sra. Concha Torres
Secretari/a (amb veu i vot): tècnic/a

23  S’aprova la distribució d’escons d’alumnes al Claustre

DISTRIBUCIÓ D’ESCONS D’ALUMNES AL CLAUSTRE

5 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Sra. Roser Ricomà Muntané, Dra. Misericòria Camps Llauradó, Dr. Jordi Jané Carbó, 
Dr. Miquel A. Bové Sans, Dr. Josep Pallarés Marzal, Dra. Pilar Salagre Carnero, Dr. Pere 
Gallardo Torrano

1 PAS Sr. Rosa Garcia Gonzálvez

2 Estudiants Sra. Sara Esteban Fabregat, Sr. Jordi Cugat Mata

Ensenyaments
Nombre 

d’alumnes Escons

1 Ciències Empresarials (inclou Administració i Gestió 
Immobiliària)

931 3

2 Mestre 931 3

3 Administració i Direcció d’Empreses 834 3

4 Medicina 651 2

5 Química 616 2

6 Dret (inclou Dret Medi ambiental) 603 2

7 Relacions Laborals 506 1

8 Psicologia 493 1

9 ET Informàtica de Gestió 451 1

10 Enginyeria Química (inclou Tecnologies Medi Ambient) 437 1

11 ET Informàtica de Sistemes 435 1

12 ETI: Electrònica Industrial 426 1

Núm. 18-23



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 200449

13 3r. cicle Agrupació A 382 1

14 Infermeria (inclou graduat superior Mètode...) 335 1

15 Treball Social 319 1

16 ETI: Electricitat 295 1

17 3r. cicle Agrupació C 283 1

18 Història (inclou Arqueologia) 262 1

19 3r. cicle Agrupació D 272 1

20 Publicitat i Relacions Públiques 258 1

21 Filologia Anglesa (inclou Estudis Alemanys) 243 1

22 Fisioteràpia 248 1

23 ETI: Química Industrial 224 1

24 Economia 212 1

25 Pedagogia 208 1

26 3r. cicle Agrupació B 200 1

27 ETA: Indústries Agràries i Alimentàries 199 1

28 Nutrició i Dietètica 162 1

29 Turisme 163 1

30 Educació Social 143 1

31 Ciències del Treball 133 1

32 Antropologia Socia i Cultural 120 1

33 Filologia Catalana 112 1

34 Enginyeria en i Automàtica i Electrònica Industrial 113 1

35 Filologia Hispànica 110 1

36 Enginyeria Informàtica 105 1

37 Història de l’Art 103 1

38 Geografia 82 1

39 ETI: Mecànica 76 1

40 Bioquímica 50 1

41 ET Telecomunicació: Telemàtica 48 1

42 Psicopedagogia 38 1

43 Llicenciat en Enologia 21 1

TOTAL 12.833 52

Ensenyaments
Nombre 

d’alumnes Escons
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Comissions delegades

24  Ratificació dels Acords de les Comissions Delegades

COMISSIÓ DE POLÍTICA CIENTÍFICA

SESSIÓ DE 9 DE FEBRER DE 2004

1. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de la propietat industrial
dels resultats obtinguts en els projectes d’investigació següents:

1.1. Sistema d’extracció en fase sòlida per a l’anàlisi de compostos orgànics polars
en mostres aquoses, del Dr. Francesc Borrull Ballarín, com a patent nacional: autoritzar
la sol·licitud de patent nacional.

1.2. Epitaxies, del Dr. Francesc Díaz González, com a patent nacional: autoritzar la
sol·licitud de patent nacional.

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 30 DE GENER DE 2004

1. Convocatòria d’una beca genèrica per al Servei de Publicacions de la Universitat.
2. Creació de dues beques específiques per a la virtualització de processos de Ges-

tió Acadèmica.

COMISSIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS I MATERIALS

SESSIÓ DE 13 DE FEBRER DE 2004

1. S’aprova el programa d’Equipament Docent 2002.
2. S’acorda aprovar el programa RAM corresponent a l’any 2004.

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 16 DE FEBRER DE 2004

1. Modificacions de fitxes catàleg de PAS:
- Cap de Secció d’Estudiants (Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants)
- Responsable d’anàlisis i estudis pressupostaris (Oficina Pressupostària. Gerència)
- Tècnic/a de suport al laboratori de docència (grup III). Dep. d’Història, Història de

l’Art i Geografia i Dep. de Psicologia
- Auxiliar administratiu (horari especial: tarda)
2. Calendari laboral per a l’any 2004 

Calendari de festes i torns de Nadal per a l’any 2004
D’acord amb la disposició final de la Normativa sobre vacances, permisos i llicències
del PAS, s’hi incorpora per a l’any 2004, el calendari de festes següent:

Ordre de 10 de juliol de 2003 del Departament de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2004:

a) A Catalunya durant l’any 2004 seran festes laborals de caràcter retribuït i no recu-
perable les següents:

1 de gener Cap d’Any
6 de gener Reis
9 d’abril Divendres Sant
12 d’abril Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig Festa del Treball
24 de juny Sant Joan
15 d’agost L’Assumpció
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre Festa de la Hispanitat
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre La Immaculada
25 de desembre Nadal
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Festes locals:
Tarragona: 19 d’agost Sant Magí

23 de setembre Santa Tecla

Reus: 29 de juny Sant Pere
25 de setembre La Misericòrdia

Vila-seca 17 de gener Sant Antoni
 3 d’agost

Així mateix, i d’acord amb la mateixa disposició, els torns de permís pel període de
festes de Nadal corresponent a l’any 2004 són els següents:

1r torn: 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre 
2n torn: 3, 4, 5 i 7 de gener de 2005

3. Convocatòria de proves selectives per al personal laboral:
- Tècnic d’aplicacions (grup I) del Servei de Recursos Informàtics i TIC
- Tècnic d’atenció multimèdia (grup III) adscrit a la facultat de Química
4. Aprovació dels temaris d’oposicions per a l’ingrés de personal funcionari
5. Mecanismes de promoció del grup D al grup C de PAS funcionari
6. Convocatòria de beques URV per a professorat distingit i per al Programa Ramon

y Cajal 2002.
7. Sol·licitud de canvis d’àrea de coneixement:
- Dr. Josep M. Banús Alsina (departament d’Enginyeria informàtica i Matemàtiques):

d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors a Enginyeria Telemàtica
- Dr. Pedro García López (departament d’Enginyeria informàtica i Matemàtiques):

d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors a Enginyeria Telemàtica
8. Sol·licitud de canvi d’adscripció de centre de professorat associat:
- Dra. H. Cynthia Wyatt (departament de Filologia Anglogermànica) i Dra. Denise

Fischer Hubert (departament de Filologies Romàniques), de la facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials a la facultat de Lletres.
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Convenis

25  Es ratifiquen diversos convenis:

Conveni de col·laboració subscrit entre les universitats de Girona, Lleida, Màlaga,
Valladolid, Vigo, Saragossa, Jaume I, Politècnica de Cartagena, Politècnica de València,
i Rovira i Virgili per a la realització d’un Programa de Doctorat Interuniversitari en “Tec-
nologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis”.

Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilaseca de Solcina i la
Universitat Rovira i Virgili per a la realització dels estudis de Dret Ambiental.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la delegació
de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya per al reconeixement de
crèdits de lliure elecció.

Addenda al conveni específic de col·laboració entre el CIDEM, la CIRIT i la Univer-
sitat Rovira i Virgili per a la creació del Centre DINAMIC a la Xarxa de Centres de
Suport a la Innovació Tecnològica.

Conveni específic de col·laboració entre el CIDEM, la CIRIT i la Universitat Rovira i
Virgili per impulsar el Centre de Sistemes Intel·ligents i Modelat de Processos de Pro-
ducció i de Logística (SIMPPLE) en el marc de la Xarxa de Centres de Suport a la Inno-
vació Tecnològica.

Conveni específic de col·laboració entre el CIDEM, la CIRIT i la Universitat Rovira i
Virgili per impulsar el Centre d’Innovació Tecnològica d’Enginyeria Electrònica en el
marc de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.

Annex al conveni de col·laboració entre la Institució de Recerca i Estudis Avançats,
Fundació Privada (ICREA) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic de col·laboració entre la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa (Mèxic) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de cooperació entre les universitats de les Illes Balears, Múrcia, Sevilla i
Rovira i Virgili per a la realització d’un Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa.

Conveni marc de cooperació en matèria de formació i assistència tècnica per a
activitats d’investigació educativa entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut de Salut
Carlos III.

Conveni específic entre l’Institut de Salut Carlos III i la Universitat Rovira i Virgili.
Addenda al conveni específic d’inversions signat entre el Departament d’Universi-

tats, Recerca i Societat de la Informació i la Universitat Rovira i Virgili amb data 21 de
desembre de 2001 (PIU 2001-2006).

Conveni anual de col·laboració entre el Departament d’Universitats, Recerca i Soci-
etat de la Informació i la Universitat Rovira i Virgili relatiu a les distincions per a la pro-
moció de la recerca universitària per a l’any acadèmic 2003-2004.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació
Provincial de Paràlisi Cerebral per al reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Contracte de cessió del dret d’ús del programa informàtic “DeporWin” entre Sys-
temtronic Software, SL i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic de col·laboració i cooperació entre el Patronat Català Pro Europa
i la Universitat Rovira i Virgili en l’àmbit del Dret Ambiental.

Conveni de cooperació entre l’Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització d’un Programa de Doctorat
Internacional en Antropologia Urbana.

Conveni marc de col·laboració entre l’Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic de col·laboració entre la CIRIT i la Universitat Rovira i Virgili per
desenvolupar accions del III Pla de Recerca de Catalunya durant l’any 2003.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consorci
Pro-Universitari Alt Camp-Conca de Barberà per al reconeixement de crèdits de lliure
elecció.

Acord marc entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV i l’empresa Bionet
Europa, SL.

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació URV, La Universitat Rovira i Virgili
i Repsol YPF per a la realització d’estades a l’empresa d’enginyers recent titulats de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química.

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació URV, La Universitat Rovira i Virgili
i Repsol YPF per a la realització d’estades a l’empresa de llicenciats recent titulats de la
Facultat de Química.
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Conveni marc de col·laboració entre la Fundació URV, La Universitat Rovira i Virgili
i BASF Española, SA per a la realització d’estades a l’empresa de llicenciats recent titu-
lats de la Facultat de Química.

Conveni de col·laboració específic entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa
PARSI per instaurar el premi PARSI destinat als alumnes que finalitzen els estudis
d’Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Química.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa PARSI, SA
Protección Contra Incendios.

Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització dels programes ProQU i
Disseny d’Avaluació Institucional.

Conveni d’adscripció de la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química
(ICIQ) a la Universitat Rovira i Virgili com a Institut Universitari de Recerca.

Conveni marc de cooperació entre la Universidad de Antioquia i la Universitat
Rovira i Virgili.
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CONSELL DE GOVERN DE 30 D’ABRIL DE 2004

Informe del Rector

En temes de política universitària, dins l’àmbit estatal, el resultat de les eleccions gene-
rals canvia profundament el panorama polític i les expectatives creades.

És un moment de transició i d’estructuració dels equips de responsables polítics. El
nou secretari d’Estat és el senyor Salvador Ordoñez i el nou subsecretari de Política
Científica, el senyor Salvador Barberà. Junt amb l’equip es van configurant al MEC i al
Ministeri d’Indústria nous interlocutors força més sensibles als nostres neguits, més
accessibles i més coneixedors de la nostra realitat.

El tema principal en política universitària és la voluntat que s’impulsi la convergèn-
cia europea. És evident un canvi en el sistema d’habilitacions.

Pel que fa a l’àmbit català, destaca el progressiu desplegament de l’acció política
pel part del nou equip del Departament. Les mesures, però, encara són poc concretes
perquè no està definida la disponibilitat de recursos que tindrà el DURSI. 

Es va reunir el Consell Interuniversitari de Catalunya a la Universitat de Girona i s’hi
van tractar temes de programació. La UPC posarà en marxa els estudis d’Enginyeria Aero-
nàutica i la UB, UAB, UdG, UdL i UIC posaran en marxa Criminologia. La URV podrà
posar en marxa el segon cicle de Periodisme. Els rectors de la UAB i de la UdL es van com-
prometre a acceptar els alumnes de la URV que vulguin cursar un segon cicle de comuni-
cació audiovisual. També es va plantejar de nou la possibilitat de fer els estudis de Ciències
Actuarials. El director general va plantejar la qüestió del canvi d’aplicació per part del
CBUC, que seria finançat per les universitats amb els ajuts de l’ANECA i el DURSI. El pro-
blema es troba en les universitats que no han obtingut l’ajut de l’ANECA: la URV i la UdG.

De la reunió DURSI-ACUP destaca el treball important conjunt, la bona dinàmica. I
com a punts principals:

Universitats

Programació

◆ Es manté la prioritat de l’adaptació a l’espai europeu, amb una dotació de 60.000 €
per universitats, de cara a la proposta de títols de pregrau que impulsa.

◆ Es proposa que el Consell Interuniversitari sigui un fòrum de discussió social sobre
la convergència europea i l’estructura dels estudis.

◆ S’anuncia una política de suport a doctorats i màsters.
◆ S’assumeix potenciar els estudis universitaris a les Terres de l’Ebre. El campus de

Tortosa inclourà l’Institut d’Aquïcultura de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.

Participació universitats en polítiques DURSI

◆ No és prioritària la revisió de la Llei d’universitats de Catalunya.
◆ Es vol intensificar el paper de l’ACUP. Les comissions del Consell Interuniversitari

de Catalunya les presidiran els rectors.

Professorat

◆ Es mantindrà el desenvolupament del programa Serra Húnter, si hi ha finançament
disponible.

◆ S’impulsarà la Mesa de negociació sindical conjunta de les universitats públiques
catalanes.

◆ Pel que fa als trams autonòmics, assumiran els criteris de les universitats, un cop
acreditats per l’AQU, i es concediran segons la proposta de cada universitat. El comple-
ment de docència equivaldrà a la meitat de l’estatal.

◆ Es mantindrà la distinció Jaume Vicens Vives de qualitat docent i tindrà una dota-
ció econòmica.

◆ Es reactivarà el programa de promoció del professorat universitari.
◆ La Conselleria prepara el decret de retribucions del professorat contractat.

Finançament universitari

◆ El pressupost 2004 serà com el del 2003 actualitzat. El model de finançament
comportava una progressió cap a la normalització del finançament que el conseller està
disposat a accelerar.

◆ El 30% d’increment ha de servir per equiparar el finançament de les universitats
per estudiant a temps complet. Segons les dades de la Conselleria, la URV és la univer-
sitat pública pitjor finançada.

◆ La Generalitat intentarà compensar el 20% de l’increment del complement de
destinació.
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Inversions universitàries

◆ S’actualitzarà el patrimoni immobiliari de les universitats.
◆ S’assumirà el cost addicional a les aportacions de les universitats pel que fa al

canvi de programari i maquinari CBUC.
◆ Es posarà el datawaryehouse per a tot el sistema.
◆ També s’avançarà un any l’inici del nou pla plurianual d’inversions, del 2007 al

2006. Aquesta acció és molt important de cara al nostre projecte de construcció del
campus.

Recerca
◆ Es dissenyarà un nou model català d’R+D+I. No es vol un CSIC català.
◆ Els centres d’investigació es vincularan directament amb les universitats mantenint

la seva identitat. L’ACER ha decidit entrar en una fase d’espera.
◆ S’estudia la possibilitat d’un consell català de la recerca.
◆ Es donarà entrada a les universitats al Patronat de l’ICREA.
◆ El DURSI i el CIDEM preparen el primer pla d’R+D+I 2005-08.
◆ Volen assolir un 2% del PIB en recerca al final del mandat.
◆ Volen fer un pla de difusió de la recerca.
◆ Renegociaran els convenis actuals de recerca amb les universitats a través de la

DGR.
◆ Volen fusionar el PIR i el SEC.
◆ Estan pensant a modificar el sistema de beques FPI, atès que el 70% dels becaris

de la Generalitat no acaben la tesi en set anys. Es va suggerir crear una comissió de
l’ACUP per tractar aquest tema.

◆ Volen pressionar el Ministeri per resoldre el problema generat pel programa Ramón
y Cajal.

Societat de la informació
◆ Volen fer una ràdio universitària.

A la reunió de l’AQ es van discutir les experiències de funcionament del sistema
d’acreditació del professorat. És important conèixer els criteris emprats i el sistema de
designació d’avaluadors.

A la reunió del Consell de l’IJLV es proposarà modificar els estatuts de l’Institut per-
què la direcció s’assumeixi per un període de 18 mesos, amb períodes iguals de prepre-
sidència, presidència i postpresidència.

Pel que fa a la política pròpia de la URV, s’ha nomenat el nou Consell Social. La
presa de possessió està prevista per al proper 13 de maig. El nou president és el Sr. Àngel
Cunillera i Zàrate. Els vocals són Sra. Sara Pérez i Ovejero i el Sr. Antoni Valero i Solane-
llas. Pel Parlament, en segueixen sent membres la Sra. Roser Recasens i el Sr. Pere Do-
mènech.

Les eleccions als òrgans col·legiats han estat un fracàs quant a la participació
d’estudiants. No hi ha fòrums adequats per discutir els temes que ens interessen o afec-
ten. Es detecta una no-participació en eleccions i, no obstant això, una preocupació
intensa pel tema del calendari, que no troba un lloc adequat de debat; tot això compen-
sat per l’actuació de l’equip de govern, força assembleària. Cal trobar un fòrum més
regulat de discussió amb els estudiants. 

Falla també la transmissió d’informació entre els diferents col·lectius. Cal complici-
tat de tothom per trobar sortida a aquesta complexa situació. 

Ha sortit a la llum una nova revista per a exestudiants, amics, etc. 
Des del dia 24 s’ha organitzat el Saló de l’Ensenyament a Barcelona, amb bons

resultats d’imatge i de consultes.
Recentment s’ha fet una reunió amb els promotors de l’Institut de Recerca Biomè-

dica i es van confirmar els acords presos amb anterioritat. També es va proposar posar-li
el nom del Dr. Pere Virgili.

L’avaluació de riscos ja compta amb l’autorització de la Generalitat, i s’ha nomenat
el Dr. Josep M. Renau com a coordinador.

S’ha publicat al DOGC l’adscripció de l’ICIQ a la URV.
A la reunió de l’Associació Europea d’universitats (EUA), que va tenir lloc a Marse-

lla sobre “Universitat i societat (stakeholders)”, hi va haver unanimitat en la premissa
que la universitat, a més de recerca i docència, té ara, en l’economia del coneixement,
una tercera missió, la de contribuir al desenvolupament territorial. Per fer-ho cal mante-
nir una doble visió de l’acció, la global i la local, que s’enforteixen mútuament. Hi ha
molt d’acord amb aquesta línia i moltes accions empreses. La darrera reorganització de
l’equip ha estat d’acord amb aquesta visió. Es pretén una nova forma, un nou impuls a
les relacions externes. 

Finalment s’informa que el 28 de juny se celebrarà la investidura del Dr. Amartya
Sen com a doctor honoris causa.
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Disposicions

1  S’aprova l’acord sobre l’abast de la delegació de les funcions de les comissions
delegades.

ABAST DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE LES COMISSIONS 
DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada parcialment per la Llei 4/99, de 13 de
gener, estableix a l’article 3 que “les administracions públiques actuen d’acord amb els
principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació”.

Intentant assolir aquesta eficàcia, i en virtut del principi de desconcentració, es fa
recomanable descarregar de determinades tasques al Consell de Govern amb l’objectiu
de permetre agilitzar-ne el funcionament redistribuint les funcions de les comissions dele-
gades i dotant-les de facultats decisòries en distintes matèries de la vida universitària.

Per tant, d’acord amb l’article 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s’acorda
delegar en les comissions delegades les competències establertes en l’annex a aquest
acord.

ANNEX

Ordenació Acadèmica i Científica
Fixar nombre d’alumnes d’entrada als ensenyaments
Fer modificacions no substancials memòries estructures de recerca
Modificar convenis centres adscrits
Modificar convenis instituts de recerca adscrits
Aprovar oferta programes de doctorat
Aprovar oferta acadèmica títols propis postgrau – FURV

Docència
Modificar els plans d’estudis
Aprovar el POA
Modificar les normatives de docència (pregrau i postgrau)
Encarregar-se de l’oferta currículum nuclear i crèdits lliures
Resoldre ajuts innovació docent
Aprovar ajuts de mobilitat: visites preparatòries i altres
Modificar Normativa d’equiparació de crèdits
Fer reconeixement de crèdits lliures per activitats diverses (Servei d’Esports, Servei

Lingüístic, Consell d’Estudiants, Universitat d’Estiu …)

Investigació i Transferència
Fer convocatòries i resolució ajuts a la recerca
Modificar normatives avaluació de la recerca
Modificar convenis institucions sanitàries
Modificar Normativa de patents
Tramitar patents

Recursos Econòmics i Materials
Convocar i resoldre el cofinançament equipament docent i RAM
Executar pressupost
Modificar pressupost
Tenir cura de l’aplicació anual PREI
Executar el pla prevenció riscos laborals

Recursos Humans
Gestionar plantilla del personal acadèmic i pacte de dedicació
Gestionar personal investigador i becaris de recerca
Gestionar el personal de suport a la recerca
Tenir cura del programa de formació del col·lectiu docent i investigador
Fer modificacions normatives col·lectiu docent i investigador
Gestionar el Catàleg i la relació de llocs de treball del PAS
Gestionar les fitxes i competències dels llocs de treball del PAS
Modificar normatives del PAS
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Tenir cura de l’oferta d’ocupació pública
Fer notificacions de contractes i nomenaments
Encarregar-se del programa de formació del PAS

Estudiants i Comunitat Universitària
Fer modificacions no substancials de la Normativa de la Universitat d’Estiu
Aprovar el programa de la Universitat d’Estiu
Fer la convocatòria i resolució de beques de col·laboració
Modificar normatives organització d’estudiants
Fer la convocatòria ajuts URV Solidària

2  S’aprova la Memòria d’implantació de l’ensenyament de Periodisme (2n cicle) i
les línies generals del pla d’estudis, i es delega en la Comissió d’Ordenació Acadè-
mica i Científica l’aprovació definitiva del pla d’estudis, un cop tancat l’acord
amb els centres afectats.

MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ DE PERIODISME
(2n CICLE)

JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA 
SOCIAL

Els ensenyaments conduents a obtenir la titulació oficial de llicenciat/da en Periodisme han
de proporcionar una formació especialitzada en la producció, la realització, la gestió i la
difusió de la informació d’actualitat entesa en sentit ampli, en els seus diversos àmbits temà-
tics i en els diferents mitjans de comunicació. També ha de formar professionals de la media-
ció entre el sistema mediàtic d’una banda, i les empreses i institucions de l’altra, que treballin
al servei d’aquestes darreres, en gabinets de premsa i comunicació o òrgans similars.

Aquestes ocupacions estan vinculades a un àmbit d’activitat de les societats con-
temporànies de creixent centralitat i importància política, cultural i econòmica: la
comunicació social o de masses. La democràcia representativa, el desenvolupament
d’una economia moderna i capitalista basada en el consum massiu, la configuració
d’hàbits socials i culturals i la supervivència i el desenvolupament de les llengües pas-
sen inexorablement pels mitjans de comunicació. Com que el periodisme és una de les
seves activitats definitòries i atès que a les comarques de Tarragona no s’ofereix aquesta
titulació, sembla adient i, fins i tot, necessari que la URV la posi en marxa.

En aquest sentit, un dels principals eixos estratègics del mapa de nous ensenya-
ments de la URV —eina per a la programació acadèmica de nous estudis— és l’ade-
quació de l’oferta de titulacions a les necessitats de la societat actual i del futur. És en
aquest context que la URV vol consolidar l’oferta actual d’estudis de l’àmbit de la
comunicació, en el qual ja s’imparteix la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públi-
ques (primer i segon cicle). 

D’altra banda, en el marc d’aquest mapa un dels criteris estratègics que defineixen
el posicionament de la URV en matèria de programació acadèmica i que s’utilitza a
l’hora de determinar la programació d’un nou estudi fa referència a la “diversificació i
arquitectura de titulacions”, el qual determina l’accessibilitat al segon cicle des del pri-
mer cicle d’estudis de primer i de primer i segon cicle de les titulacions. En aquest sen-
tit, el segon cicle de Periodisme compleix aquest criteri, ja que permet l’accés directe
des del primer cicle dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques; de manera que,
amb la implantació d’aquest segon cicle, tots aquells estudiants que actualment cursen
els estudis de Publicitat i Relacions Públiques a la URV i han manifestat la seva voluntat
d’accedir a aquest segon cicle ho podran fer sense que s’hagin de traslladar a una altra
universitat de fora la demarcació.

L’actual programació d’estudis de primer i segon cicle de Publicitat i Relacions
Públiques a la URV inclou un primer cicle estructurat de tal manera que resulta comú
als de Periodisme i Comunicació Audiovisual, i així consta a l’oferta pública d’estudis
feta per l’Oficina de Preinscripció Universitària, amb un total de 80 places finançades
d’acord amb els mòduls de finançament de la DGU. El segon cicle de Publicitat i Rela-
cions Públiques es programa i es finança per al curs 2004-05 amb un nombre d’estudi-
ants d’entrada de 50, cosa que fa necessari que el sistema de programació doni sortida
alternativa de segon cicle a la resta d’estudiants.

Pel que fa a la demanda social d’aquests estudis, ens trobem davant d’un clar exem-
ple de sobredemanda. Concretament, en el sistema universitari català més de 650 estu-
diants van sol·licitar aquesta titulació en primera opció el curs 2003-04, segons dades
l’Oficina de Preinscripció, mentre que l’oferta va ser tan sols de 475 places, si es consi-
dera la de primer i segon cicle i s’obvia la dels centres on tan sols s’imparteix el segon
cicle, la qual cosa representa una relació entre la demanda en primera opció i l’oferta
de places d’1,36.
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A més, amb la implantació d’aquests estudis la Universitat Rovira i Virgili pot aten-
dre la demanda associada al territori (comarques de Tarragona), que en el conjunt de
les tres primeres opcions se situa al voltant de 70 sol·licituds. Cal tenir en compte que
en aquests moments l’oferta d’estudis homologats de Periodisme en universitats públi-
ques es concentra en centres de Barcelona. 

NECESSITATS DEL MERCAT LABORAL I SORTIDES PROFESSIONALS

Segons un document de treball del “Proyecto piloto para el diseño de títulos de grado de
comunicación: Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas”, promogut per la Conferència de Degans de Comunicació de l’Estat espanyol
(http://ccc-web.uab.es/pr.aneca.comunicacion/aneca_comunicacion.htm), les persones
titulades en Periodisme poden exercir la professió segons els perfils següents:

- Periodista de premsa, ràdio, televisió o mitjans en línia
- Tècnic/a de gabinet de premsa o comunicació
- Assessor/a informatiu-comunicatiu
- Gestor/a d’informació
- Tècnic/a en edició de continguts per a suports escrits, audiovisuals i/o digitals
- Redactor/a de reportatges audiovisuals i documentals
Per tant, poden desenvolupar la seva activitat professional en una àmplia varietat

d’ocupacions, des de les més tradicionals vinculades als mitjans de comunicació i el
sector editorial fins a les generades pels sectors emergents de la consultoria en comuni-
cació i els nous mitjans en línia. A més, els titulats en Periodisme poden treballar, i de
fet ho fan, en altres àmbits de la comunicació no directament relacionats amb la infor-
mació d’actualitat:

- Relacions públiques
- Assessoria d’imatge
- Redacció publicitària
- Comunicació política
- Recerca bàsica i aplicada en comunicació
- Docència sobre comunicació a ensenyament primari, secundari i universitari
- Organització d’esdeveniments: simposis, campanyes, fires, festivals, competicions
Segons l’informe “Infoempleo 2003”, que elabora el Círculo de Progreso i analitza

el comportament de l’oferta i la demanda d’ocupació qualificada a l’Estat espanyol, la
demanda de titulats en Periodisme figura en el rànquing de les 20 primeres titulacions
més sol·licitades a l’hora de cobrir ofertes de treball qualificat en diferents sectors pro-
ductius com el dels serveis i les telecomunicacions. Un altre indici de les potencialitats
de la titulació de Periodisme en el mercat laboral és que segons un estudi de la Funda-
ció Universitat-Empresa, la comunicació és una de les habilitats més demanades en les
ofertes de treball.

D’altra banda, l’estudi “Educació superior i treball a Catalunya”, realitzat per
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, palesa que el 97,7%
dels titulats de la subàrea de ciències de la comunicació —on s’inclouen els llicenciats
de Periodisme— troben feina en menys d’un any, una vegada han finalitzat els estudis.
Aquest treball posa de relleu igualment que els titulats en Ciències de la Comunicació
són, dins de l’àrea de les ciències socials, els que menys han canviat de feina entre
1998 i 2001, cosa que sembla apuntar a més estabilitat laboral en l’àmbit de la comuni-
cació en comparació amb d’altres ocupacions relacionades amb les ciències socials.
Això es pot interpretar com un signe de solidesa relativa del mercat laboral dels titulats
en Comunicació.

Pel que fa a l’interès que la posada en marxa d’un segon cicle de Periodisme a
Tarragona ha suscitat en l’entorn professional de la zona, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya, demarcació de Tarragona, va aprovar en la darrera assemblea ordinària una
moció per la qual donava suport a la posada en marxa a Tarragona d’un segon cicle de
Periodisme. El Col·legi veu aquesta iniciativa positiva per al prestigi i la qualitat de la
professió periodística a les comarques tarragonines.

ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS

Les matèries troncals del segon cicle de Periodisme es detallen en les directrius especí-
fiques publicades al BOE de 30 de setembre de 1991. A la taula 1 hi ha una relació de
les matèries troncals i la proposta de concreció en assignatures d’aquestes matèries.
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TAULA 1. MATÈRIES TRONCALS DE LA LLICENCIATURA EN PERIODISME (2n CICLE)

La càrrega lectiva total del pla d’estudis per tipus de matèria es detalla a la taula 2.

TAULA 2. DISTRIBUCIÓ DE LA CÀRREGA LECTIVA SEGONS L’ITINERARI

DEL PLA D’ESTUDIS

La durada mínima prevista per cursar aquest segon cicle de Periodisme és de dos
anys. La taula 3 recull la proposta de desplegament del pla d’estudis amb la distribució
de les assignatures per curs i la definició de crèdits per tipus d’activitat i àrea de conei-
xement.

TAULA 3. PREVISIÓ DE DESPLEGAMENT DEL PLA D’ESTUDIS DE PERIODISME

(2n CICLE)

Matèries BOE Descriptor BOE Assignatures pla
Crèdits 
BOE

Crèdits 
pla

Dret de la Informació Informació i drets fonamentals. Plasmació en la 
Constitució Espanyola. Règim jurídic de la informació 
i la comunicació. Estudi teòric i supòsits pràctics en 
missatges, mitjans i subjectes.

Dret de la informació 7
9

Periodisme
especialitzat

Processos, teoria i tècniques d’informació 
especialitzada des dels àmbits més propers a 
l’especialista fins a la comunicació col·lectiva.

Periodisme Especialitzat en 
Entorns Multimèdia

Periodisme d’Opinió

12
9

4,5

Producció periodística Processos de creació i elaboració de la comunicació 
periodística a través de mitjans escrits, audiovisuals i 
electrònics. Teoria i pràctica de l’organització i la 
gestió de l’empresa informativa.

Producció i Realització de 
Programes d’Actualitat

Creació i Gestió d’Empreses 
de Comunicació

14
9

6

Tecnologia de la 
informació

Estudi de les tècniques i els processos de materialització 
de la informació en suports i mitjans de comunicació.

Infodisseny

Compaginació i Edició de 
Publicacions Impreses

10
6

4,5

Teoria i història del 
periodisme

Conceptualització i anàlisi dels missatges de la 
comunicació periodística i de la seva evolució 
històrica.

Opinió Pública

Periodisme del Segle XX a 
Espanya i a Catalunya

9
6

4,5

TOTALS 52 58,5

Cicle Curs Matèries 
troncals

Matèries 
obligatòries

Matèries 
optatives

Crèdits de 
lliure

configuració
Totals

II
1r 25,5 13,5 18 3 60

2n 33 6 12 9 60

TOTALS 58,5 19,5 30 12 120

Crèdits

Curs Tipus Assignatures Total T P/S Pr Àrees de coneixement

1 Tr Infodisseny 6 3 3 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Periodisme

1 Tr Opinió Pública 6 4,5 1,5 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Periodisme

1 Tr Periodisme del Segle XX a Espanya 
i a Catalunya

4,5 3 1,5 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Periodisme

1 Tr Producció i Realització de Programes 
d’Actualitat

9 3 6 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Gestió d’’Empreses/Periodisme
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En el disseny i posterior desplegament del pla d’estudis de Periodisme (2n cicle)
s’ha adoptat com a criteri bàsic la integració amb l’estudi de Publicitat i Relacions
Públiques —ja programat i en fase de desplegament del segon cicle—, per tal de per-
metre la compartició d’assignatures i, així, minimitzar els recursos humans associats a
aquesta nova titulació. D’aquesta manera, el 71% (60 crèdits) de l’oferta de crèdits
optatius (84) que es preveu activar correspon a 9 assignatures compartides amb Publici-
tat i Relacions Públiques —1 obligatòria i 8 optatives— i 1 de Filologia —optativa—, tal
com s’exposa a continuació.

TAULA 4. ASSIGNATURES OFERTES EN EL PLA D’ESTUDIS DE PERIODISME

(2n CICLE) CORRESPONENTS A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES I FILOLOGIA

JUSTIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA SUFICIENT PER DESENVOLUPAR LA INVESTIGACIÓ 
RELACIONADA AMB LA TITULACIÓ

El gruix de la recerca relacionada amb la comunicació de masses i el periodisme el des-
envoluparà a la URV el col·lectiu docent i investigador adscrit a la Unitat Predeparta-

1 Ob Anàlisi i Interpretació de l’Actualitat 
Periodística

4,5 3 1,5 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Periodisme

1 Ob Introducció a l’Economia 4,5 3 1,5 Fonaments d’Anàlisi Econòmica/
Economia Aplicada

1 Ob Estructura i Canvi Social a les Societats 
Avançades

4,5 3 1,5 Antropologia Social/Sociologia

1 Op Optativa 1 6 Per determinar

1 Op Optativa 2 6 Per determinar

1 Op Optativa 3 6 Per determinar

2 Tr Compaginació i Edició de Publicacions 
Impreses

4,5 1,5 3 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Periodisme

2 Tr Creació i Gestió d’Empreses de 
Comunicació

6 3 3 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Gestió d’Empreses/ Periodisme

2 Tr Dret de la Informació 9 6 3 Dret Administratiu/Dret Constitucional

2 Tr Periodisme d’Opinió 4,5 1,5 3 Periodisme

2 Tr Periodisme Especialitzat en Entorns 
Multimèdia

9 3 6 Periodisme

2 Ob Pràctiques Externes 6 Comunicació Audiovisual i Publicitat/
Periodisme

2 Op Optativa 1 6 Per determinar

2 Op Optativa 2 6 Per determinar

Assignatures
Crèdits

T P/S Pr Total

Mètodes Quantitatius en Investigació Social 1,5  4,5 6

Disseny Multimèdia II 3,0 3,0 6

Psicologia de la Percepció 4,5 1,5  6

Teoria de la Imatge 4,5 1,5  6

Patrocini i Mecenatge 4,5 1,5  6

Comunicació Política 3,0 3,0  6

Història dels Moviments Artístics Contemp. 4,5 1,5  6

Gestió del Patrimoni Cultural 3,0 3,0  6

Taller de Creativitat 3,0  3,0 6

Teoria de la Comunicació Humana 4,5 1,5  6

TOTAL CRÈDITS COMPARTITS 60

Crèdits

Curs Tipus Assignatures Total T P/S Pr Àrees de coneixement
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mental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme, sens perjudici de la que
puguin dur a terme altres departaments de la URV. 

En el moment de posar en marxa aquest segon cicle de Periodisme, l’esmentada
Unitat es troba en fase de constitució, ja que es va crear el 2001 per acollir el professo-
rat de les àrees de Periodisme i de Comunicació Audiovisual i Publicitat que s’anés
incorporant a la URV per cobrir les necessitats de docència i de recerca derivades de la
implantació de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques. Actualment hi pertanyen
sis professors a temps complet de diferents categories, dos becaris d’investigació URV i
una quinzena d’associats. Es preveu que a mesura que es vagin desplegant les titulaci-
ons de Publicitat i de Periodisme s’hi anirà incorporant més personal docent i investiga-
dor a temps complet.

El professorat de la Unitat amb dedicació a temps complet va constituir el 2003 el
grup de recerca Asterisc, que figura al catàleg de grups de la URV. Les principals línies
de recerca són:

- Les noves modalitats i formes de la publicitat
- La comunicació de crisi i de risc
- La comunicació local i de proximitat
En aquests moments du a terme una investigació finançada pel Consell de l’Audio-

visual de Catalunya sobre noves formes publicitàries a la televisió, i ha presentat un
projecte al Ministeri de Ciència i Tecnologia sobre comunicació de crisi i de risc. Al
setembre de 2004 coorganitzarà a Tarragona la segona edició del simposi internacional
New research for new media, juntament amb la Universitat de Minnesota (EUA).

PREVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

Atès que la titulació de Publicitat i Relacions Públiques es troba just a la meitat del des-
plegament i que encara no ha començat a implantar-se el segon cicle de Periodisme, en
aquests moments no hi ha cap oferta de formació continuada en marxa. No obstant
això, la Unitat Predepartamental de Comunicació ja ha presentat a la Fundació URV
una proposta de curs d’especialitsta universitari en Comunicació de Crisi i de Risc que
es troba en fase d’estudi abans d’implantar-lo, que es preveu a l’octubre del 2004.

Més endavant, tant la Unitat com la Facultat de Lletres podran proposar altres activi-
tats de postgrau, com ara cursos d’especialització, màsters i fins i tot un doctorat en
Recerca Comunicativa.

ESPAIS, EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURA DE LA TITULACIÓ

La titulació de Periodisme s’adscriu a la Facultat de Lletres, en coherència amb l’exis-
tència prèvia de l’estructura material i el personal que dóna servei a la titulació de
Publicitat i Relacions Públiques.

La docència de la nova titulació s’impartirà a l’edifici del Seminari Diocesà de
Tarragona, que la URV va llogar per fer-hi la docència de Publicitat i Relacions Públi-
ques. Aquesta ubicació és provisional, mentre s’espera que es construeixi el nou edifici
de la Facultat de Lletres al campus Centre (avinguda de Catalunya).

Dotació actual d’espais i equipaments
a) Espais docents. La disponibilitat actual d’espais de l’edifici del Seminari és la

següent:

Aulari i seminaris

- Quatre aules convencionals de 140, 120, 100 i 80 places respectivament (aules
006, 100, 104 i 208 del Seminari).

- Dos seminaris per a treballs en grups reduïts, de 15 places cadascun (seminaris
105 i 106).

Com a material de suport a la docència d’aula, es disposa de dos projectors de
transparències, dos canons de projecció, dues pantalles de projecció fixes, un ordina-
dor PC amb connexió a Internet, quatre monitors de televisió, tres reproductors de
vídeo, un reproductor de DVD i un reproductor de cintes d’àudio.

Laboratori 

- Un laboratori de tractament de text i disseny multimèdia amb 24 ordinadors PC
multimèdia (microprocessador Pentium IV, monitor en color de 17 polzades, altaveus i
micròfon) connectats en xarxa, amb una impressora làser i un escàner compartits.

- Un laboratori de disseny gràfic i animació audiovisual amb 20 ordinadors PC mul-
timèdia (microprocessador Pentium IV i monitor en color de 17 polzades) comnectats
en xarxa, amb una impressora d’injecció de tinta en color i un escàner compartits.

- Un laboratori de tractament d’àudio consistent en quatre cabines insonoritzades
d’edició digital no linial d’àudio, equipades cadascuna amb un ordinador PC multimè-
dia Pentium IV i monitor VGA de 17 polzades. Cada cabina té capacitat per a cinc-sis
persones.
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- Un laboratori d’edició de vídeo amb quatre cabines insonoritzades d’edició digital
no linial d’àudio i de vídeo semiprofessional, equipades cadascuna amb una estació de
treball multimèdia Pentium IV, dos discos durs, gravadora DVD, Dual Head de 17 pol-
zades, monitor de TV de 14 polzades i reproductor-enregistrador SVHS. Cada cabina té
capacitat per a cinc-sis persones.

- Un plató de televisió de nivel semiprofessional, amb tres càmeres JVC 550 amb
configuració de plató, tres trípodes Manfrotto, teleapuntador Aldi, equip d’il·luminació
(graella mòbil, pantògraf i diversitat de focus freds i incandescents), monitor de televisió
i reproductor VHS per a visionats col·lectius. Un control de realització.

- Un estudi de ràdio de nivell semiprofessional amb 4 peus de micro i 4 micros AKG
C-1000, taula de locutori semicircular i grada. Control amb taula de mescles Yamaha
03-D digital, dos cassettes, dos minidiscos, dos CD, dos monitors d’àudio, amplificador
i equalitzador i ordinador PC connectat a xarxa.

Com a material de suport a la docència pràctica audiovisual es disposa de quatre
equips de sortida de vídeo amb càmera Sony DSR 250 DV CAM, trípode Manfrotto,
micròfon AKG C-1000, bossa de transport i cables. Sortida d’àudio amb minidisc, cable
i micròfon AKG-880. 4 Càmeres de fotografia Canon G3 amb 4.

L’ús docent dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques demostra un important
índex d’ocupació d’aquests equips i espais —en particular les cabines d’edició i els
equips de sortida d’àudio i de vídeo—, a causa de l’ús intensiu que en fan les assignatu-
res següents:

- Tecnologia Audiovisual i de la Xarxa (primer curs, anual de 12 crèdits)
- Teoria i Pràctica de la Redacció i de la Locució (primer curs, anual de 12 crèdits)
- Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual (segon curs, anual de 12 crèdits)
- Gèneres Informatius Escrits i Audiovisuals II (tercer curs, anual de 12 crèdits)
- Disseny Gràfic i Composició Visual (segon curs, quadrimestral de 4,5 crèdits)
- Gèneres Informatius Escrits i Audiovisuals I (segon curs, quadrimestral de 4,5 crèdits)
- Disseny Multimèdia I (tercer curs, quadrimestral de 4,5 crèdits)
- Animació Audiovisual (optativa quadrimestral de 6 crèdits)
- Fotoperiodisme (optativa quadrimestral de 6 crèdits)
Cal tenir en compte que el segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques, si bé no

serà tan exigent quant a necessitats d’equipament docent audiovisual i informàtic,
també hi recorrerà per donar cobertura a algunes assignatures obligatòries i optatives.

Així doncs, es considera que per donar un servei adequat a la docència del segon
cicle de Periodisme, els equipaments existents de sortida i edició d’àudio i de vídeo són
insuficients i s’haurien d’ampliar.

Les assignatures del segon cicle de Periodisme que requeriran l’ús d’espais i equipa-
ments audiovisuals i informàtics són les següents:

- Producció i Realització de Programes d’Actualitat (anual de 12 crèdits)
- Anàlisi i Interpretació de l’Actualitat Periodística (quadrimestral de 4,5 crèdits)
- Infodisseny (quadrimestral de 6 crèdits)
- Periodisme Especialitzat en Entorns Multimèdia (quadrimestral de 6 crèdits)
- Compaginació i Edició de Publicacions Impreses (quadrimestral de 6 crèdits)
- Optatives: Innovació en Formats Audiovisuals, Disseny Multimèdia II, Gestió de

Projectes Multimèdia, Optimització Tecnològica en les Rutines de Producció Periodísti-
ques, Taller de Creativitat

b) Aula d’informàtica. L’edifici del Seminari no disposa d’aula d’informàtica d’usua-
ris en condicions. S’utilitza com a tal durant 15 hores a la setmana el laboratori de trac-
tament de textos i edició multimèdia quan no està ocupat per pràctiques docents.
Caldria, doncs, disposar d’equipament informàtic per dotar una aula d’usuaris.

c) Biblioteca. Al Seminari hi ha una antena de la Biblioteca de Lletres i Química
atesa per un becari o becària durant tres hores al dia. S’hi poden demanar i lliurar lli-
bres de totes les biblioteques de la URV. A més, hi ha un dipòsit de llibres específics de
comunicació adquirits amb el pressupost de biblioteca de la Unitat Predepartamental
de Comunicació.

d) Serveis comuns. A banda dels espais i serveis que la Facultat de Lletres té a la
plaça Imperial Tàrraco, l’edifici del Seminari compta amb un espai per a cafeteria (actu-
alment en règim d’autoservei), 12 despatxos per a professorat, una sala per a secretaria
de la Unitat Predepartamental de Comunicació, la seu de l’Aula de Cinema i la del grup
de recerca GIEM. 

Necessitat d’espais i equipaments
Per impartir la docència dels estudis de Periodisme (2n cicle) caldria disposar de l’equi-
pament següent:

Adquirir quatre càmeres de sortida de vídeo semiprofessionals, amb el corresponent
equipament complementari (trípode, micròfon, bossa...).

Adquirir tres equips d’il·luminació portàtils per a enregistraments en interiors foscos. 
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Adquirir cinc equips de sortida d’àudio amb el corresponent equipament comple-
mentari. 

Convertir les cabines d’edició d’àudio en cabines mixtes d’edició àudio-vídeo d’altes
prestacions. 

Adquirir un ordinador servidor per a l’edifici del Seminari. 
Adquirir tres càmeres fotogràfiques digitals auxiliars. 
Adquirir software de compaginació i autoria multimèdia. 
Convertir l’estudi de ràdio en un plató híbrid ràdio-televisió, apte per a realització

de programes informatius. 
Equipar el plató de televisió amb els elements indispensables d’escenografia per a

informatius i equips auxiliars de control d’àudio i d’il·luminació.

PREVISIÓ DE NOMBRE D’ALUMNES PER CURS

L’oferta de places dels estudis de Periodisme (2n cicle) és de 40. Per calcular la distribu-
ció d’alumnes per curs i any acadèmic s’aplica el mètode de càlcul de la matrícula defi-
nit per la DGU en els “Mòduls de finançament de la DGU per a nous ensenyaments”. 

A partir de l’oferta de places prevista, el nombre de llocs escolars que curs per curs
es pretén cobrir és el que es presenta a continuació. Un cop la titulació s’hagi desplegat
i consolidat, se situa al voltant dels 90 alumnes.

TAULA 5. DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES PER CURS I ANY ACADÈMIC

PREVISIÓ ECONÒMICA

La previsió relativa al cost econòmic de la implantació dels estudis de Periodisme (2n
cicle) té com a components principals els recursos humans —formats per la plantilla de
personal docent i el personal d’administració i serveis—, la despesa de funcionament i
la inversió en equipament.

Plantilla de personal docent
La implantació dels estudis de Periodisme (2n cicle), tenint en compte l’efecte minimit-
zador de la integració d’assignatures amb la titulació de Publicitat i Relacions Públi-
ques, genera una plantilla de professorat equivalent a 6 EJC.

Personal d’administració i serveis
Pel que fa al càlcul de l’impacte de l’activació d’aquest nou estudi a la plantilla de PAS,
s’han aplicat els criteris de dimensionament de plantilla de PAS per centres i departa-
ments aprovats per la Junta de Govern de juliol del 2000. El càlcul de l’impacte s’ha
realitzat actualitzant els valors aplicats en els esmentats criteris.

Quant a la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Peri-
odisme, els criteris de càlcul es basen en el nombre d’EJC-PAS (actualitzats segons la
variació de plantilla de PDI de la Unitat) i en el grau d’experimentalitat per calcular la
plantilla de PAS (que no ha sofert variació).

D’acord amb aquests càlculs, el resultat de la variació implica un creixement de
mitja plaça a la Unitat Predepartamental a partir del curs 2005-06.

Previsió de despesa d’inversions en immobles i equipaments
(adquisició i instal·lació)

Pel que fa a espais, es considera que l’edifici del Seminari no necessita reformes per
acollir la nova titulació. En canvi, d’acord amb el que s’expressa en el capítol 6
d’aquesta memòria, sí que es preveu necessària una inversió en equipament docent de
vídeo i àudio, tal com s’expressa a la taula 5.

El cost de la despesa d’inversió en equipaments (adquisició i/o instal·lació) derivat
de la implantació dels estudis de Periodisme (2n cicle) és de 89.350€.

Any acadèmic
Curs

1r  2n
Alumnes 

acumulats

2004-2005 40  40

2005-2006 46 30 76

2006-2007 46 42 88
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TAULA 6. DETALL DE LA INVERSIÓ EN ADQUISICIÓ 
(AMPLIACIÓ) D’EQUIPAMENT DOCENT

Ampliació d’equipament de vídeo Inversió

Concepte Unitats
Preu

unitari Total 1r any 2n any

Càmera Sony DSR 170P 4 4.000 € 16.000 € 16.000 €

Accessoris 
Trípode
Micròfon de mà
Micròfon de corbata
Cables
Bossa
Bateria 4 1.500 € 6.000 € 6.000 €

Equip d’il·luminació 4  900 € 3.600 € 3.600 €

Equip de microfonia 3 1.000 € 3.000 € 3.000 €

Subtotal 28.600 € 28.600 €

Ampliació d’equipament per a pràctiques d’àudio

Concepte Unitats
Preu

unitari Total 1r any 2n any

Equips d’enregistrament d’àudio
(minidisc o de memòria volàtil)

5 300 € 1.500 € 1.500 €

Accessoris
Trípode micro
Micròfon mà
Cables
Bossa
Bateria 5 180 €  900 €  900 €

Subtotal 2.400 € 2.400 €

Equips d’edició polivalents 

Concepte Unitats
Preu

unitari Total 1r any 2n any

Estacions de vídeo 4 4.000 € 16.000 € 16.000 €

Monitors 4  400 € 1.600 € 1.600 €

Magnetoscopis Mini DV 4 2.200 € 8.800 € 8.800 €

Sistema d’altaveus multicanal 
d’àudio

1  300 €  300 €  300 €

Subtotal 26.700 € 26.700 €

Servidor

Concepte Unitats
Preu

unitari Total 1r any 2n any

Equip servidor + software 1 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Equips fotogràfics Inversió

Concepte Unitats
Preu

unitari Total 1r any 2n any

Càmeres digitals 3  200 €  600 €  600 €

Software i hibridació de l’estudi de ràdio

Concepte Unitats
Preu

unitari Total 1r any 2n any

Programes de compaginació
i autoria multimèdia 

1 6.000 € 6.000 € 6.000 €

Hibridació de l’estudi de ràdio com 
a segon plató

1 18.000 € 18.000 € 18.000 €

Subtotal 24.000 € 24.000 €
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En resum, la previsió de la inversió per adquirir l’equipament esmentat segons anuali-
tat es detalla a la taula següent.

TAULA 7. DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ EN EQUIPAMENT PER ANUALITATS

Resum de despeses i ingressos
El resum de la previsió de despeses i ingressos derivats de la implantació dels estu-

dis de Periodisme (2n cicle) és el que es mostra en les taules següents.

Concepte Unitats
Preu

unitari Total 1r any 2n any

Altres 

Daus i escumes
(imatge corporativa URV)

9 €  150 € 1.350 € 1.350 €

Escenografia plató
Taula d’informatius
Selector d’àudio
Taula de mescles petita

1
1
1

2.000 €
 300 €
 400 €

2.000 €
 300 €
 400 €

2.000 €
 300 €
 400 €

Subtotal 4.050 € 4.050 €

COST TOTAL 89.350 € 65.350 € 24.000 €

Cost total de nova adquisició 89.350€

1r any 65.350€

2n any 24.000€

PDI PAS Funcionament
Inversió

equipament Infraestructura Total

1r any 80.205,83€  0,00€ 8.607,53€ 65.350,00€ 0,00€ 154.163,36€

2n any 175.406,67€ 12.836,19€ 18.824,29€ 89.350,00€ 0,00€ 296.417,15€

Subvenció Generalitat
Aportació de la

universitats

Ingressos 
per matrícula

Total
Capítol I+IV Capítol VI + VII Capítol I + IV Capítol VI + VII

Funcionament
Professorat-PAS Inversions

Funcionament
Professorat-PAS Inversions

1r any 80.309,03€ 0,00€ 8.618,60€ 54.934,00€ 10.416,00€ 154.163,36€

2n any 175.406,67€ 0,00€ 31.660,48€ 69.559,60€ 19.790,40€ 296.417,15€
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3  S’aprova el nou calendari escolar en els termes següents i s’autoritza els centres a
aplicar el calendari alternatiu d’avaluació continuada 

Primer quadrimestre: del 15 de setembre al 23 de desembre
Segon quadrimestre: del 31 de gener al 20 de maig
Finalització exàmens primera convocatòria:
Primer quadrimestre: 28 de gener
Segon quadrimestre: 23 de juny
Finalització exàmens segona convocatòria: 14 de setembre

2005

NOVEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 9

15 16 17 18 19 20 21 10
22 23 24 25 26 27 28 11
29 30

ABRIL
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 9
11 12 13 14 15 16 17 10
18 19 20 21 22 23 24 11
25 26 27 28 29 30 12

Classes
Exàmens 1a convocatòria
Exàmens 2a convocatòria
Setmana blanca
Vacances i caps de setmana

SETEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 1
20 21 22 23 24 25 26 2
27 28 29 30

MARÇ
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 5
7 8 9 10 11 12 13 6
14 15 16 17 18 19 20 7
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 8

MAIG
L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8 13
9 10 11 12 13 14 15 14
16 17 18 19 20 21 22 15
23 24 25 26 27 28 29
30 31

DESEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5 12
6 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 14
20 21 22 23 24 25 26 15
27 28 29 30 31

JUNY
L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

GENER
L M X J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SETEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

FEBRER
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 1
7 8 9 10 11 12 13 2

14 15 16 17 18 19 20 3
21 22 23 24 25 26 27 4
28

OCTUBRE
L M X J V S D

1 2 3 3
4 5 6 7 8 9 10 4

11 12 13 14 15 16 17 5
18 19 20 21 22 23 24 6
25 26 27 28 29 30 31 7
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CALENDARI  EVALUACIÓ  CONTINUADA

2005

Classes
Avaluació continuada 1a convocatòria
Exàmens 2a convocatòria
Setmana blanca
Vacances i caps de setmana

SETEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 1
13 14 15 16 17 18 19 2
20 21 22 23 24 25 26 3
27 28 29 30

OCTUBRE
L M X J V S D

1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 5
11 12 13 14 15 16 17 6
18 19 20 21 22 23 24 7
25 26 27 28 29 30 31 8

NOVEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 9
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30

GENER
L M X J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FEBRER
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 1
14 15 16 17 18 19 20 2
21 22 23 24 25 26 27 3
28

MARÇ
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 4
7 8 9 10 11 12 13 5
14 15 16 17 18 19 20 6
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 7

ABRIL
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 8
11 12 13 14 15 16 17 9
18 19 20 21 22 23 24 10
25 26 27 28 29 30 11

MAIG
L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8 12
9 10 11 12 13 14 15 13
16 17 18 19 20 21 22 14
23 24 25 26 27 28 29 15
30 31

JUNY
L M X J V S D

1 2 3 4 5 16
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

JULIOL
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DESEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5 13
6 7 8 9 10 11 12 14
13 14 15 16 17 18 19 15
20 21 22 23 24 25 26 16
27 28 29 30 31

CALENDARI AVALUACIÓ CONTINUADA

Núm. 3Full Oficial 38 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 200468

4  S’aproven les modificacions del pressupost 2003.

INGRESSOS

Aplic. Explicació de l’ingrés
econ.

Capítol 3. Taxes I Altres Ingressos 246.797,67
Article 30. Taxes 0,00
3031 Taxes per drets d’examen
3032 Taxes per emissió de títols
3033 Taxes per certificacions
3039 Altres taxes
Article 31. Preus públics -1.642,58

312 Preus públics -4.961,59
3121 Matrícules -4.961,59
3122 Ingressos INAPE
3123 Beques família nombrosa
3129 Escoles adscrites

313 Cursos Doctorat 3.182,28
3131 Cursos de Doctorat 3.182,28

319 Altres preus públics 136,73
3191 Proves d’aptitud per l’accés a la U. (PAU) 136,73
3192 Proves d’aptitud per a més grans de 25 anys
Article 32. Prestació de serveis 127.037,36

323 Serveis universitaris generals 12.973,10
32301 Servei Lingüístic 2.112,67

 32302 Servei de Biblioteca
32303 Préstec Interbibliotecari 4.245,29
32304 Servei de Publicacions
32305 Unitat d’audiovisuals
32306 Altres serveis 
32307 Unitat d’Esports 6.615,14
32308 Instal·lacions Sant Jordi

325 Serveis universitaris de transferència 0,00
326 Aules d’Extensió Universitària 0,00

32601 Aula de Música
32602 Aula de Teatre

327 Serveis Universitaris de Recursos 1.418,44
32701 Servei de Recursos Tècnics
32702 Servei de Recursos Científics -11.151,79
32703 Servei de Recursos Educatius 12.570,23

329 Altres prestacions de serveis 112.645,82
 3291 Cursos de Postgrau
 3292 Seminaris, Congressos i Simposis 66.698,52

3293 ICE (Ingressos CAP) 30.617,99
3294 Universitat d’Estiu
3295 Servei Lingüístic 4.023,96

 3299 Altres prestacions de serveis 11.305,35
Article 33. Venda de béns 580,53

330 Venda de publicacions pròpies 63,29
333 Venda de béns de promoció 0,00
336 Venda d’impresos i sobres de matrícula 0,00
339 Altres vendes 517,24

Article 38. Reintegrament exercicis tancats 0,00
380 Reintg. exerc. tancats
389 Altres reintegraments

Article 39. Altres ingressos 120.822,36
399 Altres Ingressos 120.822,36

Capítol 4 . Transferències Corrents 1.380.470,56
Article 40. Transferències Estat 465.557,19

401 Transferències de l’Estat 465.557,19
4011 Subvencions DGES 116.204,40
4016 Subvencions Ministeri Ciència i Tecnologia 265.619,95

 4019 Altres Subvencions de l’Estat 83.732,84
Article 41. Transferències Org. Auton. Admin. 39.015,18

411 Transferencies d’org. autònoms administratius 39.015,18
Article 45. Transferències de la Com. Autònoma 728.980,35
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Aplic. Explicació de l’ingrés
econ.
450 Transferències de la Generalitat 707.757,60
 4501 Departament de Presidència 588.907,33
 45011 Subvenció nominativa 220.771,37
 45012 Subvenció Consell Social 8.414,17
 45013 Subvenció Servei Lingüístic
 45014 Subvencions Tribunals Concursos
 45015 Subvenció COU-PAU
 45019 Altres subvencions 359.721,79

4502 Departament de Treball 24.000,00
45021 Subvenció

 45029 Altres 24.000,00
4503 Departament d’Ensenyament -21.149,73

45031 Subvenció activitat ICE -21.149,73
 45039 Altres

45041 Departament de Cultura 0,00
45041 Subvencions D. de Cultura

4506 Departament de Medi Ambient 0,00
45061 Subvencions D. Medi Ambient

4509 Altres departaments 116.000,00
45091 Subvencions altres departaments 116.000,00

459 Transf. d’organismes autònoms de la CA 21.222,75
4591 Transf. d’organismes autònoms de la CA 21.222,75
Article 46. Altres Adm. Públiques Locals 85.684,20

460 Subvencions Ajuntament 18.030,00
462 Subvencio Diputació 5.800,00
469 Altres subvencions 61.854,20

Article 47. Subv. entitats privades 58.067,25
479 Subvencions entitats privades 58.067,25

4791 Subv. entitats priviades sense conveni 17.496,06
4792 Subv. entitats privades amb conveni 40.571,19
Article 48. Subv. institucions sense ànim de lucre 2.370,49

480 Subvencions de famílies i institu. sense ànim de lucre 2.370,49
Article 49. Transferències de l’exterior 795,90

492 Transferències de la Unió Europea
499 Altres Transferències de l’exterior 795,90

Capítol 5. Ingressos Patrimonials 42.524,77
Article 52. Interessos c/c 0,00

520 Interesssos c/c 0,00
529 Altres interessos 0,00

Article 53. Dividends i participació en benefic. 0,00
537 Dividends i participació en beneficis

Article 54. Rendes béns immobles 42.524,77
540 Rendes béns immobles 42.524,77

5401 Lloguer d’aules 32.158,99
5402 Lloguer instal·lacions Sant Jordi 2.201,43
5409 Altres lloguers 8.164,35
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 reals 0,00
61911 Venda immobilitzat mat. maquinària

Capítol 7. Transferències de capital 1.585.951,29
Article 70. Transf. Recerca Estat 1.260.853,47

701 Projectes de Recerca 1.260.853,47
 7011 Ministeri d’Educació i cultura 0,00

70111 Transf. de la CICYT
70112 Transf. de la DGES
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 9.127,00
7015 Ministeri de Sanitat i Consum 421.737,97
7016 Ministeri de Ciència i Tecnologia 829.988,50

70161 Ministeri de Ciència i Tecnologia 513.059,27
70169 Altres Transferències de l’Estat 316.929,23

7017 Ministeri d’Economia 0,00
709 Altres Transferències 0,00

Article 75. Transf. de Capital de la Generalitat 257.705,00
751 Transf. de Capital de la Generalitat 121.700,00

7511 Dept. Presidència 115.800,00
75111 Direcció General de Recerca 12.000,00

751111 DGR Projectes 12.000,00
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 103.800,00
7512 Dept. de Cultura 0,00

751211 Dept. Cultura Projectes
7513 Departament de Medi Ambient
7514 Departament de Sanitat i Seguretat Social
7515 Departament d’Indústria i Energia 5.900,00

759 Altres Transferències 136.005,00
Article 76. Transf. d’ens locals 28.570,00

760 Transferències d’Ajuntaments 28.570,00
761 Transferències de la Diputació –infraestructura– 0,00

7611 Diputació de Tarragona
 7619 Altres Diputacions
769 Altres Transferències

Article 77. Transf. d’entitats privades 38.822,82
779 Transf. de Capital d’entitats privades 38.822,82

Article 79. Transferències exteriors 0,00
790 Transf. Comunitat Europea 0,00
799 Altres transferències

Capitol 8. Actius Financers -42.408,88
Article 83. Préstecs a curt termini 0,00

830 Préstecs a curt termini
Article 87. Incorporació de Romanents -42.408,88

870 Romanent de Tresoreria genèric
871 Romanent de Tresoreria afectat i especial 

Baixes de Romanents -42.408,88
Capitol 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 3.213.335,41

5  S’aprova la Memòria econòmica de l’exercici 2003. Se’n publicarà un monogrà-
fic.

6  S’aproven les modificacions de les normatives següents:

Normativa acadèmica
Normativa de matrícula
Normativa de configuració de l’oferta de crèdits lliures
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NORMATIVA ACADÈMICA-CURS 2004-05

NOVETATS MÉS SIGNIFICATIVES

Assignatures de lliure elecció
S’inclou en l’oferta les assignatures extracurriculars addicionals que proposa el Centre i
les del programa intercampus.

Reconeixement de crèdits 
En el RC de l’IJLV afegir altres activitats als cursos d’estiu, perquè s’aprova a nivell gene-
ral el RC d’activitats durant la resta de l’any.

S’ha afegit a la via k) les activitats organitzades per l’Escola de Pregrau.
Ampliar la via m) a plans d’estudis no renovats si es compleixen les condicions esta-

blertes a la Normativa d’accés de segon cicle. 

Prerequisit
S’elimina la restricció d’haver d’aprovar l’assignatura objecte del prerequisit per poder
ampliar la matrícula al període de febrer de les assignatures afectades pel prerequisit.

Tràmits administratius
S’ha ordenat la informació. En tots els casos s’han establert els apartats: Concepte, Ter-
mini, Unitat de Gestió i Criteris de resolució, determinant que el Procediment concret
està publicat a la web.

A més, s’han establert unes consideracions generals sobre la manera de presentar
les sol·licituds i com es tramitaran les notificacions.

S’ha adequat el tràmit de les convalidacions d’estudis estrangers a les darreres dis-
posicions legals.

Es regula el procediment d’autorització de dues convocatòries extraordinàries per
als alummes de plans d’estudis en procés d’extinció.

Programes institucionals de mobilitat
Es fixa que si els estudiants no poden cursar les assignatures previstes en el pacte, ho
han de comunicar immediatament i es regularitzarà la matrícula, sense cost.

Convocatòria addicional
Es regula que en el còmput dels 27 crèdits, es podran restar els RC acreditats fins el 30
de novembre.

Es fixa que en el cas que la matrícula contingui assignatures de 2n quadrimestre no
matriculades abans, el responsable de l’ensenyament haurà d’autoritzar o no el dret a la
convocatòria addicional.

Exàmens
S’introdueix el procediment que es venia seguint respecte als estudiants que han apro-
vat una assignatura i volen repetir l’examen.

Permanència
S’autoritza la matrícula de 30 crèdits a 1r curs quan l’estudiant ja té una altra carrera.

Accés al 2n cicle
S’elimina l’especificitat de la reserva del 25% de places d’ADE.

Es regula la forma de computar els crèdits d’un ensenyament de 1r cicle no renovat
a l’hora d’aplicar a aquests alumnes els diferents apartats de la normativa.

Homologació de títols estrangers
S’ha adequat a les darreres disposicions legals.

Disposició final
S’afegeix una disposició final en la qual es fixa l’entrada en vigor d’aquesta normativa i
la derogació de l’anterior.

NORMATIVA  DE MATRÍCULA-CURS 2004-05

NOVETATS MÉS SIGNIFICATIVES 

Terminis 
S’han reduït els dies previstos per a l’automatrícula internet. No s’ha inclòs cap dia fes-
tiu.

Alguns tràmits que finalitzen el 15 de setembre s’ajornen al 30 de setembre (conva-
lidacions, adaptacions,...), d’aquesta manera es poden resoldre coneixent ja les qualifi-
cacions de setembre. 
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Altres que finalitzen el 15 d’octubre s’avancen al 30 de setembre per a una millor
gestió de les secretaries de centre. D’aquesta manera també s’unificarà la data de fina-
lització dels tràmits més comuns dels estudiants.

◆ Les matrícules dels alumnes admesos a ensenyaments de segon cicle es portaran a
terme en dues fases: 

1. Coincidirà amb una de les franges destinades als estudiants de 1r curs
2. Si s’escau, en el període comprès entre el 21 i 27 d’octubre

Ajustaments i canvis de matrícula
Ampliar a 5 dies naturals

Unificar en un sol punt els conceptes de Modificació i ampliació d’assignatures

Dades personals
Queda fixat que quan la URV s’hagi de posar en contacte amb un alumne ho farà a
l’adreça que consta en el seu expedient informàtic. L’estudiant haurà de tenir cura
d’anar comunicant els canvis i la secretaria d’actualitzar-los.

Aspectes econòmics
En el cas d’ensenyaments propis s’indica que els centres hauran de proposar com volen
tractar els aspectes econòmics de la matrícula d’aquest tipus d’ensenyament. 

Després de valorar-la, hauria d’aprovar-se per Consell Social.

Classes de matrícula
S’ha adequat la nova legislació. Suposa: 

Família nombrosa de 1a categoria (fins a 6 fills) - Família nombrosa General (fins 4
fills)

Família nombrosa de 2a categoria (fins a 7 fills) - Família nombrosa Especial (a partir
de 5 fills)

Ajuts de matrícula
Incloure un altre tipus d’ajut que permeti a una institució externa de la URV fer-se càr-
rec de l’import de la matrícula d’un alumne (cas Ajuntaments, Diputacions, empreses
privades, etc.) 

L’estudiant amb el justificant que correspongui podrà matricular-se, pagant només
les taxes. La institució pagaria directament a la URV l’import. 

A nivell de gestió, tindrà el mateix tractament que les beques de règim general.Es fa
una referència directa al tema d’aplicar exempcions als títols propis. 

Actualment la Normativa fa sols referència a preus públics, però sempre sorgeixen
dubtes d’aplicació.

Altres exempcions
Incloure que el personal amb una discapacitat igual o superior al 33%, justificada per
l’ICAS, té dret a una matrícula gratuïta la 1a vegada que matricula assignatures.

Anul·lació de convocatòries d’exàmen d’alumnes morosos
Si després de reclamar l’impagament de la matrícula, finalment es fa efectiva però des-
prés del 31 de desembre, no podran presentar-se als exàmens de febrer. Si no ho fan
abans del 30 d’abril, ni a la de febrer ni a la de juny 

Altres 
Millores de la redacció

Inici torn matrícula: Adequació dates de matrícula

Disposició final
S’afegeix una disposició final en la qual es fa constar l’entrada en vigor d’aquesta nor-
mativa i la derogació de l’anterior.

NORMATIVA DE CONFIGURACIÓ DE CRÈDITS LLIURES -CURS 2004-05 

NOVETATS MÉS SIGNIFICATIVES 

Obtenció dels crèdits de lliure eleccio: 
S’incorporen les assignatures extracurriculars addicionals

Proposta d’assignatures extracurriculars 
Els centres podran proposar assignatures extracurriculars addicionals

Proposta d’activitats per vies: 
S’incorpora com a unitat organitzadora d’activitats l’Escola de Pregrau. 
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Es modifiquen lleugerament els terminis de presentació de les propostes de les acti-
vitats

Cursos avalats per l’Institut Joan Lluís Vives, via h) 
S’elimina la restricció que els cursos corresponguin només a cursos d’estiu 

S’inclouen d’altres activitats

Gestió Administrativa 
S’incorporen criteris específics en l’emissió dels documents acreditatius de les activitats 

S’estableix un termini per la tramesa a les secretaries de les relacions amb les quali-
ficacions 

S’incorpora un termini, per quadrimestre, pel traspàs a l’arxiu històric de les activi-
tats finalitzades.

7  S’aprova la Normativa de pràctiques externes.

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DELS ALUMNES DE LA URV

PREÀMBUL

A la URV hi ha hagut un augment considerable del nombre d’alumnes que realitzen
pràctiques externes i d’empreses i institucions interessades a col·laborar en la formació
acadèmica del nostre alumnat, tant de forma integrada als plans d’estudis com de forma
complementària mitjançant pràctiques no curriculars, les quals són una experiència
professional enriquidora per a l’estudiant. D’altra banda, les pràctiques externes han
esdevingut el primer mecanisme d’inserció laboral dels graduats recents.

Aquests fets obliguen la Universitat a donar resposta a les demandes dels agents
implicats en la gestió dels convenis de pràctiques, amb la finalitat última d’assolir un
procediment de gestió comú, senzill i eficaç.

La URV pretén establir un marc general de regulació de les pràctiques que duen a
terme els alumnes de la URV fora de l’entorn de la pròpia Universitat i, d’altra banda,
incrementar l’aprenentatge pràctic a través del contacte directe entre els alumnes i el
món professional.

ARTICLE 1. TIPUS DE PRÀCTIQUES I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Aquesta Normativa s’aplica a les pràctiques externes curriculars i no curriculars
que realitzen els estudiants de la URV i a les pràctiques curriculars dels estudiants dels
centres adscrits a la URV.

2. Les pràctiques es poden dur a terme en empreses, despatxos professionals, admi-
nistracions o altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres. Els alumnes
de la URV també poden realitzar pràctiques curriculars als serveis de la mateixa Uni-
versitat que la Comissió de Coordinació de Pràctiques Externes determini per a cada
curs.

3. Són pràctiques curriculars les que estan específicament establertes en els plans
d’estudis com a pràctiques d’una assignatura determinada o com a matèria, assignatura
o activitat de pràctiques, amb independència de la denominació i que el pla d’estudis
corresponent les inclogui entre els crèdits corresponents a matèries troncals, matèries
obligatòries d’Universitat, matèries optatives o reconeixement de crèdits de lliure elec-
ció. El reconeixement curricular de les pràctiques externes ha d’estar sempre previst en
el corresponent pla d’estudis o en els programes de doctorat.

4. Són pràctiques no curriculars les previstes en els programes de cooperació edu-
cativa de la URV, que no estan específicament incloses en els plans d’estudis com a
assignatura de pràctiques ni tenen un reconeixement posterior de crèdits.

5. En tots els casos, la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’empresa o la insti-
tució és estrictament acadèmica i no laboral.

ARTICLE 2. RÈGIM JURÍDIC

1. Les pràctiques externes que duen a terme els alumnes de la URV es regeixen,
amb caràcter general, pel que preveu aquesta Normativa, per l’Estatut de la Universitat
i per la resta de normatives acadèmiques que li són aplicables.

2. Les pràctiques curriculars es fonamenten en el Reial decret 1497/1987, de 27 de
novembre, modificat pel Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, sobre directrius gene-
rals comunes als plans d’estudis que duen a l’obtenció dels títols de caràcter oficial i
validesa per a tot el territori estatal, i es regeixen pel que estableix el pla d’estudis de
l’ensenyament que cursa l’alumne/a. També s’aplica als ensenyaments de ciències de la
salut el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, que estableix les bases generals del
règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries.

3. Per accedir als programes de pràctiques curriculars, els estudiants han de seguir
l’itinerari previst en el seu pla d’estudis. Quan l’itinerari no determina una ubicació
concreta de l’assignatura, els alumnes han de tenir superats el 50% del total de crèdits
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necessaris per assolir el títol. Es considera que els estudiants que cursen ensenyaments
de segon cicle ja tenen superat aquest requisit.

4. Les pràctiques no curriculars es regeixen pel Reial decret 1497/1981, de 19 de
juny, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre programes de coo-
peració educativa.

ARTICLE 3. LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES

1. La Comissió de Coordinació de Pràctiques Externes (CCPE), creada per la norma-
tiva aprovada per la Junta de Govern de 13 d’abril de 2000, és l’òrgan de coordinació,
debat i millora continuada del sistema de pràctiques externes dels alumnes de la URV.

2. La CCPE té les funcions següents:
a) Supervisar el desenvolupament de les pràctiques externes i formular les recoma-

nacions que consideri necessàries.
b) Solucionar els conflictes en la interpretació de les normatives reguladores i pro-

posar solucions unificades.
c) Informar sobre les propostes de normatives de pràctiques presentades pels centres

abans d’aprovar-les.
d) Proposar les modificacions que consideri oportunes a aquesta Normativa.
e) Promoure les polítiques coordinades de promoció, millora de la qualitat i avalua-

ció de les pràctiques externes dels ensenyaments de la URV.
3. La CCPE té la composició següent:
- El rector/a, o persona en qui delegui, que la presideix.
- Els representants que cada centre designi, que no han d’excedir del nombre de

responsables d’ensenyament que tingui assignats.
- Tres representants dels estudiants de la URV, designats pel Consell d’Estudiants de

la URV.
- Un membre del personal del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants. 
4. La CCPE la convoca el president/a quan ho consideri necessari i, en tot cas, un

cop l’any.

ARTICLE 4. ESTRUCTURA DE GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES

1. Tots els convenis de pràctiques han de quedar inscrits en el registre central de
pràctiques, adscrit al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.

2. Els centres poden adoptar unes normes pròpies que desenvolupin aquesta Nor-
mativa, a més de crear els òrgans interns que considerin adients per gestionar les pràcti-
ques externes dels seus alumnes.

3. El responsable d’ensenyament ha de vetllar pel bon funcionament de les pràcti-
ques.

4. Correspon al centre establir i definir els programes de pràctiques, fixar els requi-
sits, el procediment de selecció dels estudiants i el mecanisme de seguiment i avaluació
de les pràctiques dins del marc d’aquesta Normativa.

5. Per part de la URV, un o més professors dels ensenyaments que cursen, respecti-
vament, cadascun dels estudiants en pràctiques curriculars n’han de fer la tutela. Entre
les seves funcions hi ha les següents:

a) Fixar el programa d’activitats que ha de desenvolupar l’estudiant.
b) Fer el seguiment de les pràctiques.
c) Participar en la qualificació de les pràctiques.
d) Mantenir informat el responsable d’ensenyament sobre les incidències i/o incom-

pliments de l’alumne/a, les empreses o entitats i valorar la col·laboració prestada.

ARTICLE 5. CONVENIS DE PRÀCTIQUES. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

1. La realització de pràctiques externes dels alumnes de la URV s’ha de formalitzar
mitjançant un conveni específic de col·laboració signat per la URV i l’entitat on s’han
de dur a terme.

2. Els convenis de col·laboració entre l’entitat acollidora i la Universitat els ha de
signar, per delegació del rector/a, el degà/ana o el director/a del centre.

3. La URV, a més, pot formalitzar la relació continuada de col·laboració amb les
empreses o institucions mitjançant un conveni marc únic, signat pel rector/a.

4. Al conveni de col·laboració específic hi han de constar les dades identificatives
dels estudiants que han de fer les pràctiques; la durada i la distribució horària; el pro-
grama de les activitats que ha de desenvolupar l’estudiant; els mecanismes d’avaluació,
si s’escau, i el nomenament d’un tutor/a d’empresa responsable de les activitats forma-
tives.

5. En tot cas, el contingut de les pràctiques ha d’estar directament vinculat amb
l’ensenyament que cursa l’estudiant; la durada, sumades les activitats de pràctiques cur-
riculars i no curriculars, no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un
curs acadèmic. Aquesta limitació la determina l’òrgan corresponent a cada ensenya-
ment i no pot superar els 22 ECTS per curs acadèmic, entès de l’1 d’octubre al 30 de
setembre, i dins d’un període que no pot superar els nou mesos.
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Aquestes limitacions temporals també són d’aplicació recomanada quan un
alumne/a realitza pràctiques en una mateixa empresa i lloc de pràctiques, tot i que es
duguin a terme en cursos diferents.

6. El conveni ha de fer esment del caràcter no laboral de la relació i la cobertura de
qualsevol accident mitjançant l’assegurança escolar o aquella que la Universitat hagi
previst en cada cas. 

L’Institut Nacional de la Seguretat Social, com a responsable de l’assegurança esco-
lar obligatòria, ha de ser informat periòdicament dels convenis signats per la URV per a
l’acolliment en pràctiques d’alumnes que gaudeixin d’aquesta cobertura.

7. El conveni de pràctiques no pot establir la realització d’activitats catalogades
com a insalubres, penoses, nocives o perilloses, ni les que s’hagin de realitzar en horari
nocturn o en torns rotatius de 24 hores.

Excepcionalment, el responsable d’ensenyament pot autoritzar la realització de
pràctiques en horari nocturn quan, per raó de la naturalesa de les activitats de pràcti-
ques proposades, sigui imprescindible aquest horari i després d’avaluar-ne el valor for-
matiu.

8. Els convenis s’extingeixen automàticament quan expira el termini convingut, si
no s’han establert mecanismes de pròrroga tàcita. Es poden donar per acabats de forma
anticipada per les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Per denúncia motivada d’una de les parts, o de l’alumne/a, manifestada per escrit

abans de la finalització anticipada.
c) Per incompliment manifest de les clàusules del conveni o de la normativa que el

regula.
9. La suspensió de les pràctiques, fins a quinze dies naturals, per causa de baixa per

malaltia o accident de l’alumne/a no comporta compensar hores ni perdre la quantitat
econòmica mensual en concepte de beca o ajut a l’estudi prevista en el conveni.

10. Tots els convenis de pràctiques es gestionen segons els procediments i els
models establerts per aquesta Normativa i/o aprovats per la CCPE.

ARTICLE 6. PRÀCTIQUES CURRICULARS

1. Les característiques específiques de les pràctiques curriculars han d’estar previs-
tes al pla d’estudis i, si s’escau, desenvolupades a la Normativa de pràctiques del centre
corresponent.

2. El tutor/a de pràctiques és el responsable del seguiment i l’avaluació de les activi-
tats desenvolupades per l’alumne/a.

3. Els alumnes que duguin a terme pràctiques curriculars s’han de matricular a
l’assignatura establerta al pla d’estudis, ja sigui troncal, obligatòria, optativa o de reco-
neixement de crèdits de lliure elecció, i han de complir els requisits i les obligacions
que el pla d’estudis de l’ensenyament hagi previst.

ARTICLE 7. PRÀCTIQUES NO CURRICULARS 
1. Tots els alumnes que vulguin formar part d’un programa de pràctiques no curricu-

lars s’han d’inscriure al registre central de pràctiques i tenir matrícula vigent en el curs
en el qual es realitzen les pràctiques. En el cas que l’alumne/a no hagi subscrit la matrí-
cula en el moment de la signatura del conveni, ha de manifestar per escrit el seu com-
promís de matriculació en el termini previst.

2. Les entitats col·laboradores que desitgin acollir un o diversos estudiants en pràc-
tiques no curriculars han de presentar la seva proposta mitjançant el procediment nor-
malitzat contingut al registre central de pràctiques.

3. La proposta, amb la descripció de les activitats formatives que ha de desenvolu-
par l’alumne/a, ha de ser autoritzada, en el termini de cinc dies lectius, pel responsable
d’ensenyament. Transcorregut aquest termini sense resposta, ha de ser el degà/ana o el
director/a qui autoritzi la realització de les pràctiques.

4. Validada la proposta i notificada a l’entitat col·laboradora, se seleccionen els
estudiants, prèviament inscrits al registre central de pràctiques, segons el que prevegi la
normativa del centre o segons els criteris generals aprovats per la CCPE.

5. Un cop hagin estat assignats els estudiants que han de fer les pràctiques, es for-
malitza el conveni de col·laboració entre la Universitat i l’entitat acollidora.

6. L’alumne/a no pot començar les pràctiques sense la signatura del conveni previst
a l’article 5.1. Tanmateix, els convenis no es poden signar amb efectes retroactius, de
manera que la formalització de totes les condicions del conveni ha de ser prèvia a la
seva vigència.

7. El conveni de pràctiques pot ser prorrogat, amb el vistiplau de les parts i
l’alumne/a, mitjançant la signatura d’un nou document. La suma de les hores de la
pròrroga i del conveni no pot superar el límit màxim previst a l’article 5.5.
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La sol·licitud de pròrroga l’ha de demanar l’entitat col·laboradora, amb el vistiplau
de l’estudiant, mitjançant un escrit motivat adreçat a la Universitat amb una antelació
mínima de deu dies naturals abans que finalitzi el conveni.

8. Les pràctiques no curriculars són voluntàries per a l’alumne/a. En tot cas, ha de
tenir superats, en el moment de començar les pràctiques, el 50% dels crèdits necessaris
per obtenir el títol corresponent als estudis que està cursant. S’entén que compleixen
aquest requisit els estudiants d’ensenyaments de només segon cicle.

9. En el conveni hi ha de constar la contraprestació econòmica que ha de rebre
l’estudiant en concepte d’ajut a l’estudi, així com la contribució de les empreses o insti-
tucions al finançament del programa de pràctiques. L’ajut a l’estudi que ha de rebre
l’alumne/a no pot ser inferior a 2 euros per hora de pràctica prevista en el conveni.
Aquesta quantitat l’abona directament a l’estudiant l’empresa o la institució. L’aportació
econòmica de l’empresa o la institució a la URV, si s’escau, no ha de ser inferior al 10%
del total d’euros que rep l’alumne/a implicat en cada pràctica, i, en cap cas, pot ser
inferior a 100 euros per cada conveni de cooperació educativa signat. En tot cas, els
responsables d’ensenyament poden establir les excepcions que considerin pertinents a
les condicions anteriors.

ARTICLE 8. PRÀCTIQUES DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

1. Els estudiants de doctorat poden dur a terme pràctiques externes només en el
marc del treball experimental d’investigació o el període de tutela acadèmica. Les acti-
vitats que ha de desenvolupar a l’entitat acollidora han d’estar lligades directament al
treball d’investigació i han de ser necessàries per a la seva realització.

2. La proposta d’activitats ha de ser autoritzada pel coordinador/a del programa de
doctorat. Aquesta autorització ha de reflectir la vinculació i la idoneïtat de les activitats
de pràctiques proposades amb el treball d’investigació de l’alumne/a.

3. Els convenis de pràctiques els ha de signar, per delegació del rector/a, el director/a
de l’Escola de Doctorat.

ARTICLE 9. DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES EN PRÀCTIQUES

1. Són drets de l’estudiant en pràctiques: 
a) Ser tutelat durant el període de realització de les pràctiques per un professor/a de

la URV i per un professional de l’empresa o entitat col·laboradora.
b) Obtenir una qualificació, quan es tracti de pràctiques curriculars.
c) Rebre una remuneració, en concepte de beca o ajut a l’estudi, quan estigui espe-

cíficament contingut a les clàusules del conveni.
d) Gaudir de permisos per assistir a exàmens i proves finals sense que aquests dies

siguin recuperables.
e) Rebre, en el moment que finalitza el període convingut, un certificat acreditatiu

de les pràctiques on constin les hores realitzades i el programa d’activitats dut a terme.
L’alumne/a no té dret a sol·licitar aquest certificat si abans no ha lliurat els informes i/o
les enquestes requerits per la Universitat.

2. Són obligacions de l’estudiant en pràctiques: 
a) Iniciar la pràctica el dia acordat i complir l’horari establert al conveni.
b) Comunicar al professor/a responsable de la seva tutela o al coordinador/a de

pràctiques, de manera immediata, qualsevol incidència que afecti el desenvolupament
de les pràctiques (renúncia, inadequació de les pràctiques, inexistència de tutor/a, etc.).

c) Realitzar amb aprofitament la pràctica, d’acord amb el programa i les condicions
previstes.

d) Respectar les normes i els reglaments interns de l’entitat acollidora i, especial-
ment, guardar el secret professional i no utilitzar o divulgar a tercers, en cap cas, la
informació relativa a l’empresa o entitat o a la seva activitat, a la qual hagi pogut acce-
dir durant el període de pràctiques, sense autorització de l’empresa o entitat.

e) Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament de la
pràctica, així com contestar les enquestes de satisfacció que li siguin requerides.

ARTICLE 10. LES ENTITATS COL·LABORADORES

1. Són obligacions de l’entitat col·laboradora:
a) Acollir l’alumne/a de forma adequada i informar-lo del pla d’activitats de pràcti-

ques que ha de desenvolupar.
b) Proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per a la realització correcta de les

tasques assignades.
c) Informar, per escrit, de les normatives de règim intern aplicables al centre de tre-

ball.
d) Complir el programa de pràctiques i la resta de clàusules previstes al conveni i, si

fos necessari, comunicar-ne qualsevol canvi.
e) Fer el pagament mensual a l’alumne/a de la quantitat establerta al conveni en

concepte de beca o ajut a l’estudi.

Núm. 7Full Oficial 38 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 200477

f) Nomenar un tutor/a de pràctiques entre els professionals qualificats que tinguin el
seu lloc de treball al centre, unitat o departament on l’alumne desenvolupa les activitats
pràctiques.

2. El tutor/a de pràctiques designat és la persona responsable de la formació de
l’alumne al centre de treball.

Són funcions del tutor/a d’empresa:
a) Fixar el pla d’activitats de pràctiques de l’alumne/a, en coordinació amb el tutor/a

acadèmic.
b) Orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant.
c) Informar el tutor/a acadèmic o els serveis tècnics de la URV de qualsevol incidèn-

cia.
d) Avaluar les activitats de l’alumne/a i emetre els informes que la Universitat li

sol·liciti en relació amb les pràctiques.

8  S’aprova la programació d’estudis de postgrau (màsters-especialistes) per al curs
2004-05.

APROVACIÓ DE PROGRAMES DE POSTGRAU
(MÀSTER-ESPECIALISTES) 2004-2005

Oferta formativa 2004 Preu 
Durada

en 
hores

Direcció Dates

Dret i administració pública

Màster en Dret Local i Urbanístic (edició Terres de l’Ebre) 3.800€ 500 Josep R. Fuentes 01/10/04-31/12/06

Especialista universitari en Dret Local (edició Terres de 
l’Ebre)

1.850€ 200 Josep R. Fuentes 01/10/04-01/10/05

Especialista universitari en Dret Urbanístic (edició 
Tarragona)

1.150€ 200 Josep R. Fuentes 04/10/04-30/06/06

Especialista universitari en Dret Urbanístic (edició Terres 
de l’Ebre)

1.850€ 200 Josep R. Fuentes 01/10/05-01/10/06

Màster en Dret Ambiental 3.600€ 500 Jaume Vernet 05/10/04-30/12/05

Màster en Assessoria Jurídica d’Empresa 3.350€ 500 Àngel Urquizu 01/10/04-30/09/05

Especialista universitari en Assessorament Fiscal i Laboral 
de l’Empresa

1.500€ 200 Àngel Urquizu 01/03/05-30/09/05

Especialista universitari en Dret Empresarial: Regulació 
i Tutela Jurídica

1.500€ 200 Àngel Urquizu 01/10/04-28/02/05

Economia i empresa

Màster en Finances i Gestió Bancària 5.500€ 500 Antoni Terceño 01/10/04-02/09/05

Màster en Gestió de Recursos Humans 3.500€ 520 Jordi Tous 19/11/04-13/09/05

Especialista universitari en Gestió de Recursos Humans 1.600€ 200 Jordi Tous 19/11/04-26/06/05

Màster en eManagement: Tecnologies Aplicades a la 
Direcció d’Empreses

3.100€ 550 Mario Arias 01/11/04-01/01/05

Màster en Gestió d’Empreses 5.790€ 700 Joan R. Alabart 15/09/04-15/07/07

Màster en Prevenció de Riscos Laborals 3.100€ 700 Marta Schuhmacher 15/10/04-30/06/05

Especialista universitari en Gestió Immobiliària 2.000€ 300 Matilde Villarroya 01/10/04-01/10/05

Educació i psicologia

Màster en Tecnologia Educativa 3.500€ 600 Mercè Gisbert 08/11/04-30/11/06

Especialista universitari en Tecnologia Educativa: Disseny 
d’Entorns Tecnològics de Formació

1.800€ 300 Mercè Gisbert 08/11/04-30/11/05

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut 3.700€ 600 Jordi Miró 08/10/04-19/09/06

Especialista universitari en Psicologia Clínica i de la Salut 2.000€ 250 Jordi Miró 08/10/04-21/05/05

Especialista universitari en Tractament i Teràpies Corporals 1.300€ 215 M. Carmen Pérez 01/10/04-30/09/05

Enginyeria

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient 
i Seguretat Laboral

3.800€ 600 Marta Schuhmacher  08/10/04-18/06/06
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Especialista universitari en Energies Renovables 1.500€ 200 Alberto Coronas 25/10/04-30/04/05

Especialista universitari en Enginyeria de Climatització 
d’Edificis

1.500€ 200 Alberto Coronas 06/10/04-15/05/05

Història i geografia

Màster en Gestió i Difusió de Fonts Arxivístiques i 
Documentals 

3.000€ 520 Montserrat Sanmarti  01/11/04-30/09/06

Especialista universitari en Gestió de Fonts Arxivístiques 
i Documentals

1.600€ 260 Montserrat Sanmarti 01/11/04-30/09/05

Especialista universitari en Difusió, Ús i Explotació de Fonts 
Arxivístiques 

1.600€ 260 Montserrat Sanmarti 01/11/05-30/09/06

Màster en Estudis Culturals Mediterranis 2.500€ 730 Enric Olivé 01/10/04-30/04/06

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 2.900€ 3000 Robert Sala 27/09/04-31/05/06

Llengües, comunicació i gestió de la informació

Màster en Traducció i Localització Angleses 2.200€ 500 Anthony Pym 14/10/04-05/06/06

Especialista universitari en Traducció i Localització 
Angleses

1.200€ 200 Anthony Pym 14/10/04-05/06/05

Màster en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua 
Estrangera

2.500€ 500 Esther Forgas 22/10/04-22/10/06

Especialista universitari en Ensenyament d’Espanyol com a 
Llengua Estrangera

1.200€ 200 Esther Forgas 22/10/04-09/04/05

Especialista universitari en Narrativa Audiovisual 1.990€ 200 Antoni Pérez-Portabella 26/10/04-16/06/05

Especialista universitari en Comunicació de Risc i de Crisi 2.000€ 240 Jordi Farré 16/10/04-10/07/05

Política i societat

Especialista universitari en Gestió Global de la Immigració 
(edició Tarragona)

2.000€ 300 Santi Castellà 30/09/04-01/06/05

Especialista universitari en Gestió Global de la Immigració 
(edició Barcelona)

2.000€ 300 Santi Castellà 30/09/04-01/06/05

Especialista universitari en Cooperació Internacional  775€ 200 Antoni Pigrau 24/11/04-30/06/05

Especialista universitari en Gènere i Diversitat Cultural 1.800€ 250 Coral Cuadrada 25/10/04-19/06/05

Salut

Màster en Psiquiatria Legal i Forense / Psicopatologia 
Clínica Legal i Forense

3.500€ 500 Antonio Labad 09/10/04-01/06/06

Màster en Fonaments del Làser en Medicina i Cirurgia. 
Fonaments i Aplicació

6.400€ 600 Josepa Rigau 13/01/05-18/07/06

Especialista universitari en Fonaments del Làser en 
Medicina

2.450€ 272 Josepa Rigau 13/01/05-18/12/05

Especialista universitari en Integració Assistencial Pediàtrica 1.000€ 410 Joaquín Escribano 01/10/04-30/05/06

Especialista universitari en Salut i Nutrició 1.000€ 360 Antoni Castro 20/10/04-01/12/07

Màster internacional en Nutrició i Dietètica 3.900€ 900 Rosa Solà 01/10/03-01/09/05

Especialista universitari en Nutrició i Dietètica Aplicada 1.950€ 530 Rosa Solà 01/04/04-01/09/05

Especialista universitari en Atenció Prehospitalària Urgent 1.240€ 200 Carme Tió 18/11/04-01/06/05

Especialista universitari en Gestió en Infermeria 1.200€ 200 Carme Nogués 19/10/04-31/05/05

Especialista universitari en Pràctica Quirúrgica d’Infermeria 
de Quiròfan

1.160€ 300 Virtudes Rodero 13/10/04-25/05/05

Especialista universitari en Reflexoteràpia del Peu 1.060€ 200 Carme Vives 25/10/04-06/06/05

Tecnologies de la informació

Màster en Sistemes Informàtics Avançats 4.100€ 500 Sergio Gómez 14/10/04-31/03/06

Oferta formativa 2004 Preu 
Durada

en 
hores

Direcció Dates
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9  Amb relació amb el Pla d’ubicacions s’acorda:

1. Ubicar al campus Centre l’Escola Universitària d’Infermeria, en una primera fase,
i la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, en una segona fase.

2. Traslladar a l’edifici que ocupa actualment la Facultat d’Enologia els següents ser-
veis administratius centrals: Gestió Acadèmica i Estudiants, Gestió de l’Extensió Univer-
sitària, Gestió de la Recerca, Oficina de Relacions Internacionals, Servei Lingüístic,
Recursos Educatius, URV Solidària, Recursos Informàtics i TIC. També l’Escola de
Pregrau i l’Escola de Doctorat.

3. Mantenir els serveis de Recursos Humans, Economia, Contractació i Riscos Labo-
rals a l’edifici de les Oblates.

4. Prescindir de l’immoble on es troba actualment el Servei de Recursos Informàtics
i TIC. 

10  Autoritzar que surti a concurs públic la concessió d’explotació del servei d’apar-
caments del campus Centre i campus Sescelades per un període determinat i amb
un preu tou per als universitaris.

Estudiar i compensar l’increment de despesa que aquesta mesura pugui representar
per als professors que imparteixen classe en més d’un centre. 

En el futur, aplicar el mateix criteri als altres campus.

11  S’acorda treure a concurs públic l’adjudicació de la concessió de les publicacions
de la URV.

12  S’aprova el programa per fomentar la impartició de màsters europeus a la URV.

PROGRAMA PER FOMENTAR LA IMPARTICIÓ DE MÀSTERS 
EUROPEUS A LA URV

Motivació
Entre el conjunt d’actuacions orientades a crear un espai europeu d’educació superior
de qualitat, destaca, per la seva concreció i operativitat, el programa Erasmus Mundus.
Té per objectiu general millorar la qualitat de l’ensenyament superior europeu tot afa-
vorint la cooperació amb tercers països, i com a objectius concrets:

Promoure una oferta d’ensenyament superior de qualitat que representi un valor
afegit específicament europeu i resulti atractiva tant a la Unió Europea com més enllà
de les seves fronteres.

Fomentar i permetre que titulats superiors i acadèmics altament qualificats de tot el
món adquireixin qualificacions i experiència a la Unió Europea.

Desenvolupar una cooperació més estructurada entre els centres de la Unió Euro-
pea i de tercers països i més mobilitat amb origen a la Unió Europea en el marc dels
programes d’estudis europeus.

Augmentar l’accessibilitat i millorar el perfil i la visibilitat de l’ensenyament superior
a la Unió Europea.

Independentment de l’evolució que segueixi el procés de convergència europea a
l’Estat espanyol, la URV vol estar ben situada en aquest espai europeu que s’està confi-
gurant i s’alinea amb els objectius d’Erasmus Mundus. En aquest programa s’hi preve-
uen cinc accions:

Cursos de màster d’Erasmus Mundus
Beques
Associacions amb centres d’ensenyament superior de tercers països
Millora de la capacitat d’atracció de l’ensenyament superior europeu
Mesures de suport tècnic

Especialista universitari en Fonaments dels Sistemes 
Informàtics

2.600€ 300 Sergio Gómez 14/10/04-04/06/05

Especialista universitari en Sistemes Informàtics Avançats 1.700€ 200 Sergio Gómez 19/10/04-02/04/05

Turisme, esport i lleure

Màster en Direcció i Planificació del Turisme i de l’Oci 4.000€ 500 Salvador Anton 04/10/04-30/05/05

Especialista universitari en Direcció d’Empreses de Turisme 
i Oci

2.100€ 210 Salvador Anton 04/10/04-30/05/05

Especialista universitari en Planificació i Gestió de 
Destinacions de Turisme i Oci

2.100€ 210 Salvador Anton 01/10/04-30/05/05

Oferta formativa 2004 Preu 
Durada

en 
hores

Direcció Dates
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D’entre aquestes accions, la pedra angular la constitueix l’acció 1: Cursos de màster
d’Erasmus Mundus, seleccionats en funció de la qualitat i de l’acollida donada als estu-
diants. 

Atès que un requeriment específic per ser candidat a un d’aquests màsters és que el
curs estigui completament desenvolupat en el moment de la sol·licitud i per tal de
fomentar la participació en aquest programa entre els diversos centres, departaments i
grups de recerca de la URV, s’estableix un programa de suport econòmic a les iniciati-
ves de programació de cursos màster que compleixin les condicions necessàries per ser
candidats a cursos de màster d’Erasmus Mundus:

Comptaran amb la participació de, si més no, tres centres d’ensenyament superior
de tres estats membres diferents.

Aplicaran un programa d’estudis en què es prevegi un període d’estudi, si més no,
en dos dels tres centres previstos a la lletra a).

Disposaran de mecanismes integrats per reconèixer els períodes d’estudi cursats als
centres associats basats en el sistema europeu de transferència de crèdits o compatible
amb aquest.

Culminaran en la concessió per part dels centres participants de titulacions conjun-
tes, dobles o múltiples, reconegudes o acreditades pels estats membres.

Reservaran un mínim de places per a estudiants originaris de tercers països als qui
s’hagi concedit ajut financer en el marc del programa i acolliran aquests estudiants.

Establiran condicions transparents d’admissió, tenint en compte, entre d’altres
aspectes, qüestions relacionades amb l’equitat i amb la igualtat entre homes i dones.

Acceptaran respectar les normes aplicables al procediment de selecció dels becaris
(estudiants i acadèmics).

Establiran estructures apropiades (serveis d’informació, allotjament, etc.) per tal de
facilitar l’acollida i l’accés als estudiants originaris de tercers països.

Independentment de la llengua en què s’imparteixi l’ensenyament, preveuran l’ús,
si més no, de dues llengües europees parlades en els estats membres en els quals esti-
guin situats els centres d’ensenyament superior que participen en els cursos de màster
d’Erasmus Mundus i, en cada cas, la preparació i assistència lingüístiques per als estudi-
ants, en particular mitjançant cursos organitzats per aquests centres.

Els cursos de màster d’Erasmus Mundus se seleccionen per un període de cinc anys,
subjecte a un procediment simplificat de renovació anual, i poden contemplar un perí-
ode inicial d’un any d’activitat preparatòria; per això, caldrà preveure l’estabilitat de
l’oferta durant aquest període.

Sol·licituds i procediment de selecció
Les sol·licituds de suport econòmic per preparar màsters Erasmus Mundus s’han de pre-
sentar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i de Recerca. La sol·licitud haurà d’anar
acompanyada d’una memòria on es faci palesa la viabilitat de la proposta (estimació
raonada d’accés d’estudiants, relacions amb centres d’altres estats membres sobre les
quals es basa la proposta, qualitat de l’oferta, previsió d’acompliment de totes les con-
dicions establertes per ser candidat a curs màster d’Erasmus Mundus, etc.) i s’hi justifi-
qui la necessitat de la subvenció. Les sol·licituds les resoldrà periòdicament la Comissió
delegada d’Ordenació Acadèmica i Científica, que podrà assignar a cada proposta un
màxim de 6.000 euros, a disposició del responsable del projecte de màster presentat.

Resultats del projecte
En el termini de sis mesos des de la concessió de l’ajut, el responsable de la sol·licitud
haurà de presentar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i de Recerca una memòria
del treball realitzat i justificativa de la destinació de la subvenció rebuda. El document
haurà d’incloure una descripció detallada del projecte formatiu (relació entre contin-
guts, objectius formatius i càrrega de treball —ECTS— per a les diferents matèries). Al
mateix temps, presentarà una sol·licitud de programació del curs màster dissenyat, que
s’integrarà dins l’oferta de cursos de postgrau de la URV i, si és possible, servirà de base
per a la candidatura de curs màster d’Erasmus Mundus. 

Vigència
Aquest programa entrarà en vigor l’endemà que l’hagi aprovat el Consell de Govern i
tindrà una durada inicial d’un any.

13  S’aprova la convocatòria d’ajuts per a la innovació docent.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA INNOVACIÓ DOCENT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és incentivar el professorat en la tasca de
millorar la qualitat i la innovació docent i donar-li suport. Per això, s’obre aquesta
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quarta convocatòria d’ajuts per incorporar les TIC a la docència i als serveis universita-
ris i per presentar projectes d’innovació per adequar ensenyaments a l’espai europeu
d’educació superior (EEES).

ARTICLE 1. CONVOCATÒRIA

S’obre una convocatòria per concedir ajuts per finançar projectes que tinguin per finali-
tat millorar la qualitat de la docència i l’adequació a l’EEES.

ARTICLE 2. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

Incentivar la formació de grups de professors que promoguin la innovació educativa
mitjançant l’adequació dels ensenyaments a l’EEES.

Incentivar la formació de grups de professors que promoguin la innovació educativa
i la incorporació de les TIC a la seva activitat docent.

Desenvolupar materials docents en suport digital que tinguin en compte les necessi-
tats formatives integrals dels estudiants i que es puguin incorporar de forma habitual a
les assignatures optatives, troncals i obligatòries, o que puguin ser la base d’assignatures
virtuals.

Afavorir els processos col·laboratius d’innovació docent en els ensenyaments de
pregrau.

ARTICLE 3. SOL·LICITANTS

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal acadèmic de la URV, en equip,
presentant una memòria on s’exposi el projecte d’innovació docent. Els equips han de
tenir una única persona coordinadora.

ARTICLE 4. ÀMBITS PRIORITARIS DELS PROJECTES

La convocatòria és oberta a tot tipus de projecte docent (elaboració de materials
docents en format electrònic, creació d’eines docents, propostes de models pedagògics,
etc.). Els àmbits prioritaris de la convocatòria són:

La producció de material docent orientat a millorar la formació i el rendiment aca-
dèmic de l’estudiant, incloent-hi la creació de recursos didàctics en suport digital.

Els projectes d’adaptació als principis d’EEES per cursos o per ensenyament.
Els processos de millora dels estudis presencials amb actuacions de suport no pre-

sencials utilitzant les noves tecnologies.
L’experimentació i el pilotatge de noves metodologies docents.
El plantejament i l’orientació de les tutories.
El plantejament del pràcticum en l’àmbit professional (institucions i empreses).
El foment del treball en equip, de la creativitat i de l’esperit emprenedor dels estudi-

ants.
Les actuacions de caràcter transversal dins d’una àrea de coneixement, d’un ense-

nyament o d’una titulació, o les actuacions per potenciar la interdisciplinarietat profes-
sional.

ARTICLE 5. PERÍODE D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT

Els projectes hauran de realitzar-se en un període no superior a dos anys a partir de la
concessió de l’ajut.

ARTICLE 6. QUANTIA DE L’AJUT

Es concediran ajuts als projectes presentats per un import màxim de 4.500€ cadascun.
La comissió avaluadora pot decidir quants ajuts concedeix i la quantitat de cada ajut,
fins a l’import màxim, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Queda exclòs d’aquest ajut qualsevol tipus de material inventariable.

ARTICLE 7. SOL·LICITUDS

Els projectes s’han d’adreçar al Vicerectorat de Docència i s’han de presentar per dupli-
cat al Registre General de la URV fins al 30 de maig de 2004.

ARTICLE 8. DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

1. Sol·licitud normalitzada (vegeu l’adreça http://www.sre.urv.es/indoc). Els projec-
tes presentats han d’emplenar el qüestionari adjunt a aquestes bases.

2. Equip: equip que ha de dur a terme el projecte, experiències docents prèvies
importants, altres projectes duts a terme pel mateix equip i nom de la persona que el
coordina (d’1 a 2 planes).

3. Motivació i objectius generals: necessitat que justifiqui la realització del projecte
i els objectius generals per donar resposta a aquesta necessitat (d’1 a 4 planes).

4. Pla de treball: lliuraments previstos, dates i descripció detallada del resultat espe-
rat del projecte (d’1 a 4 planes).

5. Pla d’implantació: pla d’utilització dels resultats, cal especificar-hi dates, nombre
d’estudiants, hores de docència, assignatures, titulacions i centres implicats, incloent-hi
el compromís, per escrit, del professorat, els departaments i els centres que donen
suport al projecte de seguir aquest pla d’implantació (d’1 a 2 planes, més les cartes de
compromís corresponents).
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ARTICLE 9. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La selecció, avaluació i aprovació dels projectes presentats la fa una comissió avalua-
dora, nomenada pel rector i coordinada per la vicerectora de Docència i la Comissió de
Docència. Aquesta comissió es pot assessorar amb informes de persones expertes de les
àrees temàtiques que siguin objecte dels projectes. La resolució es realitzarà en un ter-
mini màxim de 30 dies a partir de la data de tancament de la convocatòria.

No es considerarà cap proposta que no estigui acompanyada del compromís del
centre, departament o servei corresponent, en el qual s’hagi de desenvolupar i, posteri-
orment, implementar el projecte.

Els responsables dels projectes dotats d’un ajut signaran un document d’acceptació
en el qual quedarà definit el seguiment de la realització del projecte.

ARTICLE 10. PAGAMENT DE L’AJUT

El pagament de l’ajut aprovat es durà a terme en dos terminis. A l’inici de l’activitat es
transferirà el 60% de la quantitat aprovada al departament al qual pertanyi el responsa-
ble del projecte; el 40% restant es lliurarà quan l’activitat hagi finalitzat i el Vicerectorat
de Docència n’hagi aprovat la memòria corresponent.

ARTICLE 11. AUTORIA DELS PROJECTES

La URV reconeix l’autoria dels equips responsables del projecte. Els productes realitzats
dins d’aquesta convocatòria seran de propietat conjunta entre la URV i l’equip que n’ha
proposat l’execució. La URV es reserva un dret irrenunciable d’utilització del producte
creat a qualsevol dels seus estudis. Tanmateix, la URV es reserva gaudir d’un dret prefe-
rencial d’edició dels continguts creats.

14  S’aproven les actuacions RAM 2004.

ACTUACIONS RAM 2004

Actuacions realitzades amb càrrec al RAM de Seguretat i Salut 2003

Centre
Núm.

actuació Actuació correctora aprovada Estat Cost estimat Cost real Diferència

F. Econòmiques 1 Canvi de sentit d’obertura portes Aula 
Magna

Executada 480,24 € 480,24€ 0,00€

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

Executada 2.827,15€ 2.827,15€ 0,00€

4 Construcció i col·locació de baranes 
de protecció per 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)

Executada 1.992,65€ 1.992,65€ 0,00€

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

Executada 3.828,00 € 3.828,00 € 0,00 €

6 Construcció i col·locació de baranes 
de protecció en zona de coberta per 
accés a maquinària d’aire condicional 
Edifici Departaments

Executada 3.325,72 € 3.325,72 € 0,00 €

7 Prova de càrrega línies de vida 
existents

Executada 530,038 € 0,00 € 530,08 €

8 Instal·lació contraincendis biblioteca En
execució

2.507,47 €

11 Mesura camps electromagnètics (SAIS i 
Estacions Transformadores)

Pendent 0,00 €

F. Jurídiques 16 Mesura camps electromagnètics (SAIS i 
estacions Transformadores)

Pendent 0,00 €

F. C. Educació 
i Psicologia

19 Instal·lació contraincendis** Executada 14.002,68 € 14.002,68 € 0,00 €

20 Canvi de sentit d’obertura porta 
principal

Executada 3.072,47 € 3.072,49 € 0,00 €
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Centre
Núm.

actuació Actuació correctora aprovada Estat Cost estimat Cost real Diferència

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

Pendent 
de

concurs

24.465,56 € *Partida
concurs 

(55.011,60 €)

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

Executada 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

Pendent 
de 

concurs

4.249,08 € *Partida 
concurs 

(55.011,66 €)

24 Instal·lar portes d’emergència bar Executada 5.371,96 € 5.371,96 € 0,00 €

25 Mesura camps electromagnètics (SAIS i 
Estacions Transformadores)

Pendent 0,00 €

F. Químiques 
i Lletres

28 Instal·lació contraincendis biblioteca i 
plantes**

Executada 13.844,03 € 14.346,56 € -502,53 €

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

Executada 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 Sistema de detecció d’Oxigen pel N 
líquid de la sala del Làser

Suspés 580,00 €

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

Suspés 9.228,96 €

36 Mesura camps electromagnètics (SAIS, 
Estacions Transformadores i RMN) 
(Inclòs SAIS del Seminari)

Pendent 0,00 €

ETSE/ETSEQ 46 Col·locació de baranes intermitges en 
baranes existents (Ed. L.)

Executada 603,20 € 603,20 € 0,00 €

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

Executada 535,64 € 435,64 € 0,00 €

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

Pendent 
de concurs

5.481,17 € *Partida 
concurs 

(55.011,60 €)

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

Pendent 
de concurs

3.862,80 € *Partida 
concurs 

(55.011,60 €)

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

Pendent 
de concurs

5.481,17 € *Partida 
concurs 

(55.011,60 €)

51 Subministre i col·locació de tubs 
intermitjos en escala de gat per accés a 
coberta (Ed. A)

Executada 103,01 € 103,01 € 0,00 €

52 Col·locació de barana intermitja en 
passarel·la de sortida de l’edifici E

Executada 606,27 € 606,27 € 0,00 €

53 Col·locació de punts d’anclatge pel 
canvi de bombetes del vestíbul

En 
execució

1.148,64

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

Executada 0,00 € 0,00 € 0,00 €

55 Mesura camps electromagnètics (SAIS i 
estacions Transformadores)

Pendent 0,00 €
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Centre
Núm.

actuació Actuació correctora aprovada Estat Cost estimat Cost real Diferència

Celler Mas d’en 
Frares

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

Executada 1.296,98 € 1.296,98 € 0,00 €

59 Col·locació dutxa emergència aula / 
laboratori

Executada 1.075,32 € 990,35 € 84,97 €

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

Executada 5.795,24 € 5.795,24 € 0,00 €

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

Executada 662,13 € 662,13 € 0,00 €

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

Executada 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Mesura camps electromagnètics (SAIS) Pendent 0,00 €

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

Executada 809,68 € 809,68 € 0,00 €

E. Infermeria 69 Rampa de sortida d’emergència 
Av. Roma (suprimir desnivell) 
(Autorització propietaris)

Pendent de 
l’autorització 

propietaris 
per a concurs

5.562,20

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

Executada 2.613,48 € 362,48 € 2.250,95 €

74 Mesura camps electromagnètics (SAIS) Pendent 0,00 €

Servei de Recursos 
Científics i Tècnics

77 Col·locar escala per accés a 
coberta*****

Pendent 
de concurs

8.566,69 € *Partida 
concurs 

(55.011,60 €)

78 Mesura camps electromagnètics (SAIS) Pendent 0,00 €

Rectorat 82 Senyalització d’emergència (caseta 
rosa)

Executada 2.030,00 € 280,72 € 1.749,28 €

84 Mesura camps electromagnètics (SAIS) Pendent 0,00 €

F. Medicina 
i Ciències de la 
Salut

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

Executada 0,00 € 0,00 € 0,00 €

89 Mesura camps electromagnètics (SAIS i 
estacions Transformadores)

Executada 0,00 €

ADO AD RC Pendent Diferència

61.193,20 € 3.656,10 € 55.011,64 € 12.466,00 € 4.112,76 €

44,85% 2,68% 40,32% 9,14% 3,01%

Pressupost inicial 120.000,00 €

Romanent 2002 16.439,71 €

TOTAL 136.439,71 €
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Mesures proposades a executar amb RAM 2004

Centre
Núm.

actuació Actuació
Risc

existent
Persones
afectades

Cost
estimat

Cost
pressupostat

F. Econòmiques 1 Instal·lar línies de vida 
homologada als voladisos 
dels Ed. Aulari i Departaments 
(o baranes)

Caigudes a 
diferent nivell

1-5 persones 18.656,28 €

2 Colocar baranes Aula Magna Caigudes a 
diferent nivell

100-200 
persones

5.537,38 €

3 Dotar el magatzem de 
productes de neteja de 
ventilació natural

Intoxicacions, 
etc...

Personal de 
neteja

*Veure nota 
núm. 0

4 Senyalització de risc (perill, 
obligació, etc.)

Cremades, 
electrocucions, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

Mesura camps 
electromagnètics (SAIS i 
Estacions Transformadores)

Exposició a 
Radiacions

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 2

F. Jurídiques 6 Senyalització de risc (perill, 
obligació, etc.)

Cremades, 
electroducions, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

Mesura camps 
electromagnètics (SAIS i 
Estacions Transformadores)

Exposició a 
Radiacions

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 2

F. C. Educació 
i Psicologia

8 Dotar el magatzem de 
productes de neteja de 
ventilació natural

Intoxicacions, 
etc...

Personal de 
neteja

*Veure nota 
núm. 0

9 Senyalització de risc (perill, 
obligació, etc.)

Cremades, 
electroducions, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

Mesura camps 
electromagnètics (SAIS i 
Estacions Transformadores)

Exposició a 
Radiacions

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 2

F. Químiques
i Lletres

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

Dificultat 
d’evacuació o 
actuació davant 
una emergència

Tot el 
personal de la 
Unitat

*Veure nota 
núm. 1

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

Cremades, 
electroducions, 
intoxicacions, 
etc.

Tot el 
personal de la 
Unitat

Veure nota 
núm. 1

13 Instal·lació contraincendis 
(Unitat de Prehistòria, antic 
SRCiT)

Cremades, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal de la 
Unitat

1.500,00 €
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Centre
Núm.

actuació Actuació
Risc

existent
Persones
afectades

Cost
estimat

Cost
pressupostat

ETSE/ETSEQ 14 Dotar a les portes RF 
d’electroimans conectats amb 
la instal·lació de detecció i 
alarma d’incendis (moltes 
estan permanentment obertes, 
30 portes aprox.)

Propgació del 
foc en cas 
d’incendi

Tot el 
personal del 
Centre

30.000,00 €

15 Instal·lar línies de vida per a 
la neteja de vidres de la part 
de la façana que dóna al 
parking i que no està 
protegida per “lames” 
metàl·liques

Caigudes a 
diferent nivell

1-5 persones 2.000,00 €

16 Senyalització de risc (perill, 
obligació, etc.)

Cremades, 
electroducions, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

Mesura camps 
electromagnètics (SAIS i 
Estacions Transformadores)

Exposició a 
Radiacions

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 2

Celler Mas
dels Frares

18 Senyalització de risc (perill, 
obligació, etc.)

Cremades, 
electrocucions, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal del 
Centre

Veure nota 
núm. 1

19 Instal·lació campana 
extactora (Laboratori)

Intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal de la 
Unitat

Unitat Unitat

E. Infermeria Rampa de sortida 
d’emergència Av. Roma 
(suprimir desnivell) (Pendent 
d’autorització dels propietaris 
per a treure a concurs)

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

Tot el 
personal del 
Centre

Veure nota 
núm. 3

5.562,20

Servei de Recursos 
Científics i Tècnics

Mesura camps 
electromagnètics (SAIS)

Exposició a 
Radiacions

Tot el 
personal del 
centre

*Veure nota 
núm. 2

Rectorat 22 Dotar de ventilació natural al 
magatzem de productes de 
neteja

Intoxicacions, 
etc...

Personal de 
neteja

*Veure nota 
núm. 0

23 Senyalització d’emergència i 
evacuació a l’escala 
d’emergència d’oblates

Dificultat 
d’evacuació en 
cas d’incendi

Tot el 
personal del 
Servei

*Veure nota 
núm. 1

24 Senyalització de risc (perill, 
obligació, etc.)

Cremades, 
electroducions, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

25 Adaptació ergonòmica del 
treball 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

*Veure nota 
núm. 4

Mesura camps 
electromagnètics (SAIS)

Exposició a 
Radiacions

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 2
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Centre
Núm.

actuació Actuació
Risc

existent
Persones
afectades

Cost
estimat

Cost
pressupostat

F. Medicina
i Ciències de la Salut

27 Senyalització de risc (perill, 
obligació, etc.)

Cremades, 
elecrocucions, 
intoxicacions, 
etc...

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

28 Senyalització d’emergència Dificultat 
d’evacuació o 
actuaciiió 
davant una 
eeemergència

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

Biblioteca
de Sescelades

29 Instal·lar línies de vida per a 
la neteja dels vidres de la 
façana principal

Caigudes a 
diferent nivell

1-5 persones 12.000,00 €

30 Instal·lar punts d’anclatge per 
a la neteja de vidres de les 
finestres que donen a la part 
posterior de l’edifici 
(36 finestres)

Caigudes a 
diferent nivell

1-5 persones 9.000,00 €

31 Completar la senyalització 
d’emergència (sobretot 
l’obligació de no utilitzar els 
ascensors en cas 
d’emergència)

Dificultat 
d’evacuació 
en cas 
d’emergència

Tot el 
personal del 
Centre

*Veure nota 
núm. 1

32 Dotar la barana de la zona 
d’escala de la galeria de 
serveis (escala de gat que 
dóna accés al nivell inferior) 
de proteció intermitja i 
rodapeus, així com una porta 
que eviti la caiguda d’algú. 
(L’opció més recomanable és 
substituir l’escala de gat per 
una escala normal)

Caigudes a 
diferent nivell

1-5 persones 1.200,00 €

Total cost estimat (Euros) 79.000,00 € Total cost pressupostat (Euros) 29.755,86 €

Total cost pressupostat (pta) 13.144.494,00 pta Total cost pressupostat (pta) 4.950.957,86 pta

*Tots els preus tenen IVA inclòs *Tots els preus tenen IVA inclòs

TOTAL Euros 108.755,86 €

TOTAL (pta) 18.095.451,86 pta

RAM 2004 Seguretat i Salut 120.000,00 €

*Nota 0: Es destinarà una partida per a ventilació natural de 300,00 €

*Nota 1: Es destinarà una partida per a senyalització de 21.000,00 €

*Nota 2: El cost és de lloguer de l’equip de medició, suposant una 
duració aproximada de les medicions de 4-6 dies, el cost total 
aproximat serà de

2.000,00 €

*Nota 3: El cost d’aquesta actuació de l’any anterior no execcutada 
a caussa de la falta d’autorització dels propietaris és de

5.562,20 €

*Nota 4: El cost d’aquesta actuació resta pendent fins a conèixer 
els resultats de l’estudi ergonòmic efectuat per MATT
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RAM 2003

Lloc Actuació Prioritat Estat d’execució Pressupost Cost final

Rectorat Il·luminació Gestió Acadèmica 1 FET 2.853,95 € 2.853,95 €

Tancament Servei Rec. Materials 2 FET 4.000,00 € 3.990,00 €

FCEP Desguassos Ventura Gassol 1 FET 15.596,66 € 15.665,29 €

Pavelló poliesportiu 2 FET parcial. Resta pendent concurs 150.253,03 € 11.878,66 €

Cobriment de la piscina FET amb càrrec al CPI urbanització 0,00 € 0,00 €

FCJ Aïllament acústic aparells clima 2 FET amb càrrec al 211 1.500,00 € 0,00 €

Rampa lliscant accés Aula Magna 2 Pendent 3.400,00 € 0,00v

Il·luminació Aula Magna Pendent 0,00 € 0,00 €

Nova porta accés a aparcament 1 FET 3.000,00 € 3.462,48 €

FMCS Climatització aules 3101 i 3102 2 FET 23.610,86 € 23.610,86 €

Climatització FMCS 1 En curs de realització 180.000,00 € 180.000,00 €

Sala necròpsies 1 En curs de realització 210.000,00 € 203.000,00 €

Equipament laboratoris FMCS 1 En curs de realització 150.000,00 € 125.000,00 €

ETSE/
ETSEQ

Claus discriminatòries 3 Pendent 19.000,00 € 0,00 €

Cortines edifici E 3 FET 11.845,92 € 12.346,25 €

Taquilles laboratoris docents FET amb càrrec al CPI 0,00 € 0,00 €

Fonts d’aigua potable 1 FET 1.500,00 € 1.930,24 €

Deshumificació arxiu subsòl 2 FET 11.542,00 € 3.307,81 €

Pilons sortida aparcament 1 FET 1.412,00 € 0,00 €

Climatització laboratori CITEE 3 Actuació desestimada 1.706,24 € 0,00 €

Sant Jordi Adequació espais ús sindical 1 Ajornat any 2004 28.000,00v 0,00 €

Pavelló Sant Jordi goteres 1 FET 28.069,68 € 27.690,26 €

FE Repassos pintura 1 Actuació desestimada 3.005,00 € 0,00 €

Accés a instal·lacions de les golfes FET amb càrrec a manteniment 0 € 0 €

Campus 
Sescelades

Aula Magna 1 FET 150.000,00 € 151.013,58 €

Universol 1 FET 90.304,00 € 90.304,00 €

ET Sescelades 1 FET 20.000,00 € 19.053,26 €

TOTAL 1.110.699,34 € 875.115,64 €

1 Pressupost 1.110.699,34 €

2 Fet 2003 875.115,64 € 78,79%

3 Compromés per al 2004 220.774,37 € 19,88%

4 Total fet + compromès (2+3) 1.095.890,01 € 98,67%

Romanent RAM 2003 (1-4) 14.809,33 €

Altres actuacions realitzades

Rectorat Nova ubicació tècnica PRL FET 2.588,83 €

FCEP Sala Música (pendent 2002) FET 26.000,00 €

Buidat deixalles Ventura Gasol FET 8.386,20 €

Campus 
Sescelades

Climatització Sala Màquines E FET 2.303,41 €

Estudi aprofitament d’energia 
elèctrica i rentabilització 
d’instal·lacions transf.

FET 12.020,15 €

Liquidació obres trasllat ET 
prefabricat OB 15/02

FET 5.085,09 €

F. Lletres Repassos pintura FET 16.467,71 €

TOTAL 72.851,39 €

Dèficit 58.042,06 €
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RAM 2004

Pressupost Origen Lloc Actuació Prioritat Comentaris Cost estimat
305.466,12 € CPI Dèficit 2003 1 58.042,06 €
132.070,38 € RAM extraord. Rectorat Substitució sistema 

extinció gas haló
1 Canvi normativa 8.613,70 €

701.192,70 € Compromès 2004 Cablejat Sala Juntes i 
Paranimf

1 Videoconferència 9.462,12 €

220.774,37 € Finalista 2003 FCEP Pavelló poliesportiu 1 Finalització RAM 2003 138.374,37 €
Desguassos Ventura Gassol 1 Completar obra realitzada 5.000,00 €
SAI: Ibercom consergeria i 
3 aules Inform.

3 Executable 2005-01-17

Reutilització biblioteca 1 Prioritat any 2004 161.192,70 €
FCJ Rampa lliscant Aula Magna 1 Pendent 2003 3.400,00 €

Presidència i il·luminació 
Aula Magna

3 Pendent 2003 6.000,00 €

Voreres Avda. Catalunya 1 Recepció Ajuntament 3.000,00 €
FMCS Adequació planta subsòl 3 Pendent decisió Facultat 49.999,00 €

Trasllat secretaria de centre 1 Problema ET 20.000,00 €
Grup electrògens i SAI 3 Cost valorat 97.047,04 € 

(2005)
9.889,66 €

Sala de necròpsies 1 Continuació 157.000,00 €
Equipament laboratoris i 
mobiliari

1 Continuació 235.000,00 €

Climatització plantes 
segona i baixa

1 Continuació 180.000,00 €

ETSE/
ETSEQ

Claus discriminatòries 1 Pendent 2003 19.000,00 €
Torre refrigeració 3 Pendent proposta Departa-

ments
Climatització laboratoris 1 RQP 36.000,00 €
Adequació espais DEQ 1 Adequació laboratoris 40.000,00 €
Cortines Direcció ETSEQ 3 Pendent pressupost

SRCiT Adequació soterrani 1 Necessitat d’instal·lar nous 
equips

49.999,00 €

Transport material 
laboratori

2 Pendent decisió 13.243,00 €

Protecció entrada posterior 3 En estudi
Plaça 
Imperial 
Tàrraco

Adequació espais ús 
sindical

1 Prioritat any 2004 28.000,00 €

Adequació espais 1 Espais Química > FLL. 30.000,00 €
Mas dels 
Frares

Subministrament aigua 
potable a través de xarxa 
pública

1 Excès de nitrats 60.000,00 €

Campus 
Sescelades

Sales d’estudi satèl·lit ETSE/
ETSEQ

1 Prioritat any 2004 15.000,00 €

Megafonia Aula Magna i 
pantalla projecció

1 Completar rehabilitació 
Aula Magna

11.287,96 €

General Reorganització magatzems 3 Magatzem i FCEE 12.000,00 €
1.359.503,57 € 1.359.503,57 €

Pressupost estimat prioritat 1 1.268.371,91 €
Pressupost estimat prioritat 2 13.243,00 €
Pressupost estimat prioritat 3 77.888,66 €
Subtotal RAM 2004 1.359.503,57 €

60.000,00 € RAM cofinançat 60.000,00 €
120.000 € Riscos Laborals 120.000,00 €

1.539.503,57 € TOTAL RAM 1.539.503,57 €
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INVERSIONS MENORS 2004

Pressupost Origen Lloc Actuació Prioritat Comentaris Cost estimat

305.466,12 € CPI Dèficit 2003 1 58.042,06 €

132.070,38 € RAM extraord. Rectorat Substitució sistema 
extinció gas haló

1 Canvi normativa 8.613,70 €

701.192,70 € Compromès 2004 Cablejat Sala Juntes i 
Paranimf

1 Videoconferència 9.462,12 €

220.774,37 € Finalista 2003 FCEP Pavelló poliesportiu 1 Finalització RAM 2003 138.374,37 €

Desguassos Ventura Gassol 1 Completar obra realitzada 5.000,00 €

SAI: Ibercom consergeria i 
3 aules Inform.

3 Executable 2005-01-17

Reutilització biblioteca 1 Prioritat any 2004 161.192,70 €

FCJ Rampa lliscant Aula 
Magna

1 Pendent 2003 3.400,00 €

Presidència i il·luminació 
Aula Magna

3 Pendent 2003 6.000,00 €

Voreres Avda. Catalunya 1 Recepció Ajuntament 3.000,00 €

FMCS Adequació planta subsòl 3 Pendent decisió Facultat 49.999,00 €

Trasllat secretaria de centre 1 Problema ET 20.000,00 €

Grup electrògens i SAI 3 Cost valorat 97.047,04 € 
(2005)

9.889,66 €

Sala de necròpsies 1 Continuació 157.000,00 €

Equipament laboratoris i 
mobiliari

1 Continuació 235.000,00 €

Climatització plantes 
segona i baixa

1 Continuació 180.000,00 €

ETSE/
ETSEQ

Claus discriminatòries 1 Pendent 2003 19.000,00 €

Torre refrigeració 3 Pendent proposta Departa-
ments

Climatització laboratoris 1 RQP 36.000,00 €

Adequació espais DEQ 1 Adequació laboratoris 40.000,00 €

Cortines Direcció ETSEQ 3 Pendent pressupost

SRCiT Adequació soterrani 1 Necessitat d’instal·lar nous 
equips

49.999,00 €

Transport material 
laboratori

2 Pendent decisió 13.243,00 €

Protecció entrada posterior 3 En estudi

Plaça 
Imperial 
Tàrraco

Adequació espais ús 
sindical

1 Prioritat any 2004 28.000,00 €

Adequació espais 1 Espais Química > FLL. 30.000,00 €

Mas dels 
Frares

Subministrament aigua 
potable a través de xarxa 
pública

1 Excès de nitrats 60.000,00 €

Campus 
Sescela-
des

Sales d’estudi satèl·lit 
ETSE/ETSEQ

1 Prioritat any 2004 15.000,00 €

Megafonia Aula Magna i 
pantalla projecció

1 Completar rehabilitació 
Aula Magna

11.287,96 €

General Reorganització magatzems 3 Magatzem i FCEE 12.000,00 €

1.359.503,57 € 1.359.503,57 €
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Pressupost Origen Lloc Actuació Prioritat Comentaris Cost estimat

Pressupost estimat prioritat 1 1.268.371,91
€

Pressupost estimat prioritat 2 13.243,00 €

Pressupost estimat prioritat 3 77.888,66 €

Subtotal RAM 2004 1.359.503,57 €

60.000,00 € RAM cofinançat 60.000,00 €

120.000 € Riscos Laborals 120.000,00

1.539.503,57 € TOTAL RAM 1.539.503,57
€

245.212,94 € Cofinançament 
equipament docent

245.212,94 €

160.300,00 € Ensenyament Mecànica 160.300,00 €

93.228,00 € Ensenyament Telemàtica 93.228,00 €

65.350,00 € Ensenyament Periodisme 65.350,00 €

182.579,40 € Compromès 
2004

Programa renovació 
ordinadors

180.000,00 € Pressupost 
2004

Programa renovació 
ordinadors

362.579,40 €

2.466.173,91 € 2.466.173,91 €

Any 2003 2.115.204,34 €

Any 2004 16,50%

Núm. 14Full Oficial 38 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 200492

15  S’aprova el pla de renovació d’equipament informàtic: anualitat 2004.

PLA DE RENOVACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

EQUIPS DISPONIBLES ANY 2004: 323

Any 2004 Any 2003 Total anys 
2003-2004

Total
equipa-

ments per a 
renovar

% renovat Equipa-
ments pen-

dents

% pendent

1. Aules de lliure accés de l’alumnat: dèficit ràtio 1/20 i substitució MAC

F. Química 3 5 8

F. Lletres 32 0 32

FMCS 0 19 19

FCEP 58 0 58

FCEE 16 30 46

ETSE/ETSEQ 6 50 56

FCJ 0 36 36

F. Enologia 0 0 0

EU Infermeria 0 1 1

EUTiO 0 0 0

Subtotal aules 115 141 256 605 42,31 349 57,69

2. PDI

a) Noves places 2003 10 11 21

b) Renovació (prioritzant PDI amb dedicació a temps complet)

Departament PDI a TC Equip 
disp. 115 

coef. 
0,1913

Arrodoni-
ment

AFTS 17 3,25 3 4 7

BQBT 25 4,78 5 6 11

CMB 44 8,42 8 10 18

DPFT 19 3,64 4 5 9

DP 26 4,98 5 6 11

DEEEA 38 7,27 7 9 16

DEIM 43 8,23 8 10 18

DEM 25 4,78 5 6 11

DEQ 41 7,85 8 10 18

DFAG 14 2,68 3 3 6

DFC 15 2,87 3 4 7

DFR 19 3,64 4 5 9

DEcon. 28 5,36 5 7 12

DGE 44 8,42 8 10 18

HiG 43 8,23 8 10 18

Dinf 16 3,06 3 4 7

DMiC 42 8,04 8 10 18

DPedag 21 4,02 4 5 9

DPsicol 25 4,78 5 6 11

DQAiQO 25 4,78 5 6 11

DQFiQI 26 4,98 5 6 11

UPC 5 0,96 1 1 2

601 115 115 143 258

Subtotal PDI (a+b) 125 154 279 671 41,58 392 58,42
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DISTRIBUCIÓ PREI PAS

Departament PDI a TC Equip 
disp. 115 

coef. 
0,1913

Arrodoni-
ment

3. PAS

a) Dotació 12 9 21

b) Renovació 71 19 90

Subtotal PAS (a+b) 83 28 111 340 32,65 229 67,35

TOTAL 323 323 646 1.276 50,63 630 49,37

2003 2004

Suma de Equip CPU2

Unitat 2 100 120 166 200 233 266 300 333 350 366 400 433 450
Total 
fins
450

Total 
provisió

2003 2004

Dep. Bioquímica i Biotecnologia 1 0 0 0

Dep. d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 1 1 1 1

Dep. de ciències Mèdiques Bàsiques 1 1 1 1

Dep. de Filologia Anglogermànica 1 1 1 1

Dep. de Filologies Romàniques 1 1 1 1

Dep. de Medicina i Cirurgia 1 1 1 1

Dep. de Pedagogia 1 1 1 1

Dep. de Química Analítica i Q. Orgànica 1 1 2 1 1 0

Dep. de Química Física i Inorgànica 1 1 1 1 1 0

Dep. d’Història i Geografia 1 1 1 1

Dep. d’Infermeria 1 1 1 1

Dep. Enginyeria Química 1 1 1 1 0

Dep. Enginy. Informàtica i Matemàtiques 2 2 1 1

Dep. Enginyeria Elect. Elèct. i Automàtica 1 1 1 1

Dep. Enginyeria Mecànica 1 1 1 1

Departament de Gestió d’Empreses 1 1 1 1

E.T. Superior d’Enginyeria 1 1 1 1

Escola Tècnica S. d’Enginyeria Química 3 3 2 2

Escola Universitària d’Infermeria 1 1 2 1 1 0

ETSE-ETSEQ 3 3 2 2

F. de C. de l’Educació i Psicologia 2 2 1 1

F. de Ciències Jurídiques 2 1 3 6 4 4

F. de Lletres 2 2 1 1

F. de Medicina i Ciències de la Salut 1 1 2 1 1

F. de Química 0 0 0

F. d’Enologia 1 1 1 3 2 1 1

F. Plaça Imperial Tarraco 1 5 6 4 4

F. de Ciències Econòmiques i Empresarials 1 5 6 4 1 3

Gabinet Comunicació i Relacions Externes 1 1 2 1 1 0

Gabinet Tècnic del Rectorat 1 1 1 1

Oficina de Contractació i Compres 2 1 3 2 1 1

Oficina de Relacions Internacionals 2 2 1 1

Oficina Jurídica 1 1 1 1

Oficina Pressupostària 1 1 1 1
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Unitat 2 100 120 166 200 233 266 300 333 350 366 400 433 450
Total 
fins
450

Total 
provisió

2003 2004

Secretaria de Gerència 1 1 1 1

Secretaria del Rectorat 1 1 1 1

Secretaria General 0 0 0

Servei de Biblioteca 1 1 1 2 5 4 2 2

Servei de Gestió de la Recerca 3 3 2 2

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 3 9 12 9 9

Servei de Recursos Científics i Tècnics 1 2 1 4 3 1 2

Servei de Recursos Econòmics 10 1 11 8 8

Servei de Recursos Educatius 1 1 1 1

Servei de Recursos Humans i Organització 1 5 6 4 1 3

Servei de Recursos Lingüístics 1 1 1 1

Servei de Recursos Materials 1 1 1 2 5 4 2 2

Serveis auxiliars Rectorat 1 1 1 1

Vicerectorat 1 1 1 1

Total general 1 1 1 3 1 1 2 1 27 1 13 1 62 115 85 14 71

Concepte 2003 2004 Total

Places noves 5 12 17 Font: Gerència 2003: PF000314, 449, 444, 436, 437

Haurien de tenir 4 4 Font: Gerència PL000071, 337, 070, 044

Renovació - Canvi de Mac 5 5 Font: Gerència PL000133, 043, 061, 152, 353

Renovació - resta 14 71 85 Font: Vicerector

TOTAL 28 83 111
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Càrrecs i personal

16  S’aprova la modificació de la Normativa del PDI.

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE PERSONAL ACADÈMIC

PROFESSORAT ASSOCIAT. REQUISITS

El punt 3.1.1 de la Normativa de personal acadèmic de la URV establia, d’acord amb el
RD 898/1985, de règim del professorat universitari:

“El professorat associat ha d’haver desenvolupat, durant un període mínim de tres
anys dins dels cinc anys anteriors a la sol·licitud, una activitat professional remunerada
per a la qual capaciti el títol acadèmic que posseeixi la persona interessada.”

La Llei d’universitats de Catalunya estableix, a l’article 50:
“El professorat associat és contractat en règim de dedicació a temps parcial, amb

caràcter temporal i en règim laboral, entre els especialistes de reconeguda competència
que acreditin exercir llur activitat professional fora de la universitat”, per a desenvolu-
par tasques docents a la universitat.”

Per tant, en vista del que disposa la LUC, cal modificar el punt 3.1.1 de la Norma-
tiva de personal acadèmic de la URV, que queda redactat de la forma següent:

“El professorat associat ha d’acreditar, en el moment de participar en els concursos
d’accés, l’exercici d’una activitat professional fora de la Universitat.

La Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern ha d’establir la
forma d’acreditació pertinent en cada cas, alhora que ha de valorar, si s’escau, els casos
en què aquesta acreditació no es pugui fer pels mecanismes establerts prèviament.

En les renovacions posteriors al primer contracte com a professorat associat, la per-
sona interessada haurà de signar una declaració jurada en què consti que se segueixen
mantenint les condicions que van permetre el contracte incial quant a l’activitat profes-
sional. En cas contrari, haurà d’acreditar la nova situació.”

17  S’aprova la figura del professorat ad honorem.

NORMATIVA DE PROFESSORAT AD HONOREM UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1
Es crea la figura del professorat ad honorem sense perjudici de les categories de profes-
sorat previstes a l’Estatut de la URV i a la legislació vigent.

ARTICLE 2
La condició de professor o professora ad honorem és un mèrit acadèmic atribuït per la
URV a les persones que, gaudint d’un reconegut prestigi i d’un reconeixement professi-
onal i/o acadèmic, volen col·laborar i cooperar amb les activitats dels departaments o
centres de la URV.

PROPOSTA I NOMENAMENT

ARTICLE 3
1. D’acord amb l’article 66 de l’Estatut de la URV, el professorat ad honorem és

nomenat pel rector o rectora, a proposta dels departaments de la URV i està adscrit
directament a un departament.

2. La durada del nomenament és anual, renovable a proposta del departament.
3. El nombre de professorat ad honorem en un departament no podrà superar el

20% del professorat a temps complet del departament.

ARTICLE 4
1. Els mèrits i la capacitat dels candidats seran acreditats per un curriculum vitae

extens, que s’incorporarà a l’expedient.
2. El departament que realitzi la proposta adjuntarà una relació de les tasques en

què col·laborarà el professor o professora proposat i exposarà els mèrits i la capacitat
d’aquesta persona que justifiquin la proposta. 
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RÈGIM JURÍDIC I ECONÒMIC

ARTICLE 5
1. El professorat ad honorem no pot ser responsable de cap grup docent en ensenya-

ments reglats homologats o propis, ni ser responsable acadèmic de les actes de qualifi-
cacions.

2. Així mateix, no pot desenvolupar cap càrrec acadèmic ni participar en l’elecció.

ARTICLE 6
1. La condició de professor o professora ad honorem no suposarà cap tipus de rela-

ció contractual, funcionarial o estatutària amb la URV. 
2. Així mateix, no comportarà cap tipus de remuneració ni suposarà cap càrrega

econòmica per a la URV.

18  S’aprova la convocatòria de places de professorat agregat –pla Serra Húnter.

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORAT AGREGAT-PLA SERRA 
HÚNTER

RELACIÓ DE PLACES

Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern de 28/04/04 
Consell de Govern de 30/04/04 

Número de plaça: 0404-DL000338
Departament: Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme
Centre: Facultat de Lletres
Categoria: professor/a agregat/da Dedicació:TC Titulació: doctor/a Observacions
Perfil: Anàlisi de la producció i de la recepció de missatges periodístics en l’entorn de la multimèdia

Composició de la comissió  Categoria Universitat

President titular Jordi Jané Carbó CU URV

Secretari titular Bernat López López TU URV

Vocal titular Carme Ferré Pavia TU UAB

President suplent Joan Prat Caròs CU URV

Secretari suplent Josep Sánchez Cervelló TU URV

Vocal suplent David Vidal Castell TU UAB

Número de plaça: 0404-DL000339
Departament: Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme
Centre: Facultat de Lletres
Categoria: professor/a Agregat/da Dedicació: TC Titulació: doctor/a Observacions
Perfil: Anàlisi de la producció i de la recepció de missatges publicitaris

Composició de la comissió Categoria  Universitat

President titular Joan Prat Caròs CU URV

Secretari titular Bernat López López TU URV

Vocal titular David Vidal Castell TU UAB

President suplent Jordi Jané Carbó CU URV

Secretari suplent Pere Navarro Gómez TU URV

Vocal suplent Carme Ferré Pavia TU UAB
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Número de plaça: 0404-DL000340
Departament: Medicina i Cirurgia
Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Categoria: professor/a agregat/da Dedicació: TC Titulació: doctor/a Observacions:
Perfil: Àmbit d’especialització en docència: nutrició i bromatologia. Línies de recerca: nutrició humana i obesitat. Assignatures 
a impartir: Metabolisme Energètic, Nutrició i Avaluació Metabòlica de l’Estat Nutricional, Estades Clíniques i de Restauració. 
Característiques: trajectòria de recerca demostrable en els camps de la nutrició i dietètica.

Composició de la comissió Categoria  Universitat

Presidenta titular Rosa Solà Alberich CU URV

Secretari titular Jordi Salas Salvadó TU URV

Vocal titular Joan Fernández Ballart TU URV

President suplent Lluís Masana Marín CU URV

Secretari suplent Fernando Zamora Martín TU URV

Vocal suplent Ricardo Closa Monasterolo TU URV

Número de plaça: 0404-DL000341
Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Categoria: professor/a agregat/da Dedicació: TC Titulació: doctor/a Observacions:
Perfil: Radiofreqüència (RF), microones i comunicacions òptiques

Composició de la comissió Categoria  Universitat

President titular Xavier Correig Blanchar CU URV

Secretari titular Jesús Brezmes Llecha TU URV

Vocal titular Alfonso J. Romero Nevado TU URV

President suplent Francesc Xavier Grau Vidal CU URV

Secretari suplent Eduard Llobet Valero TU URV

Vocal suplent Xavier Vilanova Salas TU URV

Número de plaça: 0404-DL000342
Departament: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Categoria: professor/a agrega/da Dedicació: TC Titulació: doctor/a Observacions:
Perfil: Enginyeria telemàtica

Composició de la comissió Categoria  Universitat

President titular Xavier Correig Blanchar CU URV

Secretari titular Josep Domingo Ferrer CU URV

Vocal titular Sergio Gómez Jiménez TU URV

President suplent Luis Martínez Salamero CU URV

Secretari suplent Benet Campderrich Falgueras TU URV

Vocal suplent Antonio Moreno Ribas TU URV
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Número de plaça: 0404-DL000343
Departament: Enginyeria Mecànica
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Categoria: professor/a agregat/da Dedicació: TC Titulació: doctor/a Observacions:
Perfil: Enginyeria mecànica

Composició de la comissió Categoria  Universitat

President titular Josep Anton Ferré Vidal CU URV

Secretari titular Francesc Xavier Farriol Roigés CU URV

Vocal titular Francesc Ferrando Piera TU URV

President suplent Francesc Xavier Grau Vidal CU URV

Secretari suplent Jaume Giralt Marcé CU URV

Vocal suplent Carles Riba Romero TU UPC

Número de plaça: 0404-DL000344
Departament: Gestió d’Empreses
Centre: Escola Universitària de Turisme i Oci
Categoria: professor/a agregat/da Dedicació: TC Titulació: doctor/a Observacions:
Perfil: Organització d’empreses. Gestió d’empreses turístiques

Composició de la comissió Categoria  Universitat

President titular Camilo Prado Freire CU URJC

Secretari titular Antonio Terceño Gómez CU URV

Vocal titular Salvador Anton Clavé TU URV

President suplent José Luis Galán CU US

Secretària suplent Mireia Valverde Aparicio TU URV

Vocal suplent Inmaculada Martín Rojo CEU UM

Número de plaça: 0404-DL000345
Departament: Història, Història de l’Art i Geografia
Centre: Escola Universitària de Turisme i Oci
Categoria: professor/a agregat/da Dedicació: TC Titulació: doctor/a Observacions:
Perfil: Turisme

Composició de la comissió Categoria  Universitat

President titular Josep Oliveras Samitier CU URV

Secretari titular Antonio Terceño Gómez CU URV

Vocal titular Salvador Anton Clavé TU URV

President suplent Fernando Vera Rebollo CU UA

Secretària suplent Misericòrdia Carles Làvila TU URV

Vocal suplent Macià Blàzquez Salom TU UIB
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19  S’aprova el concurs d’accés a cossos docents universitaris.

CONCURS D’ACCÉS A COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

RELACIÓ DE PLACES DE LA CONVOCATÒRIA

Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern de 28/04/04 
Consell de Govern de 30/04/04

Número de plaça: DF000104
Departament: Dret Públic
Cos/categoria/escala: catedràtic/a d’universitat
Dedicació: TC
Àrea de coneixement: Dret Penal
Centre: Facultat de Ciències Jurídiques

Titulació: doctor/a
Activitats: -
Perfil: Dret penal
Observacions: 

Composició de la comissió Àrea de coneixement C/C/E Universitat

President titular Fermín Morales Prats Dret Penal CU UAB

Secretària titular Mercedes García Aran Dret Penal CU UAB

Vocal titular Antoni Pigrau Solé Dret Internacional Públic CU URV

President suplent Francisco Muñoz Conde Dret Penal CU UPO

Secretari suplent Enrique Orts Berenguer Dret Penal CU UV

Vocal suplent Alberto Reig Tapia Ciència Política i de l’Administració CU URV

Número de plaça: DF000557
Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
Cos/categoria/escala: titular d’universitat
Dedicació: TC
Àrea de coneixement: Antropologia Social
Centre: Facultat de Lletres

Titulació: doctor/a
Activitats: -
Perfil: Antropologia de la medicina
Observacions: 

Composició de la comissió Àrea de coneixement C/C/E  Universitat

President titular Josep Maria Comelles Esteban Antropologia Social CU URV

Secretari titular Joan Josep Pujadas Muñoz Antropologia Social CU URV

Vocal titular Jordi Roca Girona Antropologia Social TU URV

President suplent Joan Prat Caròs Antropologia Social CU URV

Secretari suplent Oriol Romaní Alfonso Antropologia Social TU URV

Vocal suplent María Rosario Otegui Pascual Antropologia Social TU UCM

Número de plaça: DF000611
Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica 
i Automàtica
Cos/Categoria/Escala: titular d’universitat
Dedicació: TC
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Titulació: doctor/a
Activitats: -
Perfil: Sistemes digitals
Observacions:

Composició de la comissió Àrea de coneixement C/C/E  Universitat

President titular Xavier Correig Blanchar Tecnologia Electrònica CU URV

Secretari titular Lluís Marsal Garví Tecnologia Electrònica TU URV

Vocal titular Xavier Vilanova Salas Tecnologia Electrònica TU URV

President suplent Joan Cabestany Moncusí Tecnologia Electrònica CU UPC

Secretari suplent Eduard Llobet Valero Tecnologia Electrònica TU URV

Vocal suplent Javier Maixé Altés Tecnologia Electrònica TU URV
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20  S’aprova la designació dels estudiants següents com a membres de la Comissió
URV Solidària:

Sra. Desiree Armona Casado
Sr. Arnau Gavaldà Miralles
Sra. Inés Solé Guillén
Sra. Anna Alegre Fernández

21  S’acorda crear els òrgans estatutaris següents i designar-ne els membres:

Comissió Investigació (art. 128 EURV)
3 estudiants de tercer cicle membres del Claustre: vacant
1 membre del personal de suport a la recerca: pendent

Comissió Avaluació CDI (art. 208 EURV)
7 professors permanents: Dr. Albert Bordons de Porrata-Doria, Dra. M. Ramon

Cubells Bartolomé, Dr. Joan Baucells Lladós, Dr. Eduard Llobet Valero, Dra. Isabel Miró
Montoliu, Dr. Antonio Rodríguez Ramos, Dr. Antoni Vernet Peña

3 estudiants: Sr. Jordi Icart Gomis (pendent proposta 2 estudiants)

Comissió Avaluació PAS (art. 218 EURV)
3 professors permanents: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Dr. Josep Guarro Artigas,

Dr. Josep Guasch Torres
5 membres del PAS: Sra. Pepi Amador Merino, Sra. Glòria Borderas Andrés, Sra.

Jonquera Vall Dalmau, Sr. José Luis Valdivieso Álvarez, Sr. Josep Alberich Burgola
1 estudiant: Pendent proposta

Comissió Econòmica (art. 248 EURV)
2 membres del PAS: Sra. Amàlia Berdajín Sánchez, Dr. Martí Yebras Cañellas
3 estudiants: Sr. Lluís Fernández Alcántara, Sr. Antoni Briansó Folgado, José Antonio

Clua Ruiz

Consell per a la Qualitat (art. 91 EURV)
2 membres del col·lectiu docent i investigador: Dr. Eudald Carbonell Roura, Dr. Francesc

Giralt Prat
2 membres del PAS: Sra. Carme Crespo Blázquez, Sra. Esther Sabaté Montagut
2 estudiants: Pendent proposta

Consell d’Estudiants (art. 157 EURV)
Se n’aprova la creació.
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Comissions delegades

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

SESSIÓ DE 26 D’ABRIL DE 2004

22  Es constitueix la Comissió.

23  S’aproven la Normativa de matrícula, la Normativa acadèmica, la Normativa de
configuració de l’oferta de crèdits de lliure elecció i la Normativa de pràctiques.

24  S’aprova la modificació del pla d’estudis del títol propi de Dret Ambiental.
S’aproven els reconeixement de crèdits lliures següents:
◆ cursos d’estiu de la URV 2004-05
◆ modificació de la taula d’esports individual, per incloure-hi pàdel i volei platja
◆ modificació de les taules d’idiomes, per incloure-hi la institució The Trinity Inter-

national Examination Board

25  S’aprova la resolució del programa de visites preparatòries i de seguiment (PDI).

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 28 D’ABRIL DE 2004

26  Comissions de serveis de PDI. S’ha acordat emetre un informe favorable sobre les
següents:

◆ Comissió de serveis del Dr. Jordi Barrat Esteve, TU de la Universitat de Lleó, al
Departament de Dret Públic, àrea de coneixement de Dret Constitucional.

◆ Pròrroga de la comissió de serveis del Dr. Josep Fernàndez Cavia, a la Unitat Pre-
departament de Comunicació.

◆ Pròrroga de la comissió de serveis del Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, al Departa-
ment de Dret Públic, àrea de coneixement de Dret Administratiu.

27  Períodes sabàtics de PDI. S’ha acordat aprovar les sol·licituds de període sabàtic
per un any següents:

Dr. José M. Fernández Gutiérrez, del Departament de Filologies Romàniques
Dr. Magí Sunyer Molné, del Departament de Filologia Catalana

28  Modificacions de fitxes de Catàleg de PAS de l’àmbit de Biblioteca. Per adequar
les funcions dels membres del PAS adscrits a la nova estructura de la Biblioteca
del campus de Sescelades, es modifiquen les fitxes de Catàleg següents:

◆ Cap d’àrea de biblioteca de campus
◆ Coordinador/a de biblioteca de campus
◆ Biblioteca de campus (unitat)

29  Modificacions de fitxes de Catàleg de PAS. S’acorda modificar les fitxes següents: 

◆ Tècnic/a de Publicacions
◆ Tècnic/a de l’oficina de suport al deganat / a la direcció
◆ Secretaria de centre (unitat)

30  Convocatòries de places de PAS laboral. Es convoca concurs per cobrir la plaça
de tècnic/a d’atenció multimèdia de la Facultat de Lletres.

31  Convocatòries de places de PAS funcionari. Es convoquen les proves selectives
següents:

◆ Oposicions del grup C (promoció interna de grup D a C)
◆ Oposicions del grup B (tècnic/a de suport al deganat de la FMCS)
◆ Concurs de mèrits de places específiques del grup C

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 29 D’ABRIL DE 2004

32  S’acorda aprovar la Normativa de matrícula de la Universitat d’Estiu. 

33  S’acorda aprovar les renovacions de les beques de plans estratègics. 
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34  S’acorda aprovar les fitxes de les beques de col·laboració. 

35  S’acorda aprovar les convocatòries de beques de col·laboració URV: plans estra-
tègics, Universitat d’Estiu, preinscripció i automatrícula.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CIENTÍFICA

SESSIÓ DE 29 D’ABRIL DE 2004

36  Es constitueix la Comissió.

37  S’aprova regular l’expedició de títols propis (duplicats i llengües)

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS PROPIS

La Universitat Rovira i Virgili organitza la gestió dels títols que expedeix d’acord amb el
document annex.

L’experiència dels darrers anys, però, fa que sigui necessari regular alguns dels
aspectes allí exposats, pel que fa als títols propis, concretament l’expedició de duplicats
i la llengua en la qual s’han d’expedir.

És per aquesta raó que s’acorden els punts següents, amb efectes des de l’endemà
que es publiquin al DOGC els preus públics del curs 2004:

LLENGUA D’EMISSIÓ

Amb caràcter general, els títols propis s’emeten de forma bilingüe (català/castellà).
Els títols propis d’especialista universitari, màster, menció de doctorat europeu

s’emeten de forma trilingüe (català/castellà/anglès).

DUPLICATS

Els duplicats que la persona interessada demani que s’expedeixin tindran en compte
dues situacions:

En el cas dels que tenen un preu d’expedició fixat, el duplicat costarà el mateix que
el títol original.

En el cas que l’expedició del títol original no hagi suposat cap pagament a l’interes-
sat, el duplicat costarà 20 euros, amb l’increment anual del percentatge de l’IPC (el
mateix que s’aplica per als preus corresponents a estudis oficials).

SITUACIÓ EXPEDICIÓ DE TÍTOLS URV (FINS AL CURS 2003-2004)

Tipus Àmbit Sol·licitud
d’expedició

Fixació del preu Preus curs
2003-04

Duplicats Llengua
Servei/unitat 
que gestiona 
l’expedient

Títols oficials, 
homologats

Diplomat/da
Enginyer/a tècnic/a
Mestre/a
Llicenciat/da
Enginyer/a
Doctor/a

A petició de la 
persona interessada

El fixa el Decret de 
preus públics 
(DOGC)

120
120
120
120
120
155

S’expedeix a petició de 
la persona interessada.
El preu el fixa el Decret 
de Preus. És la mateixa 
quantitat que els 
originals.

Bilingüe
(català/castellà)

SGAE

Títols oficials 
homologables

Diploma d’estudis 
avançats (DEA)

A petició de la 
persona interessada

El fixa el Decret de 
preus (DOGC)

57,01 No està regulat Bilingüe
(català/castellà)

SGAE

Títols propis Graduat/da
Graduat/da superior

A petició de la 
persona interessada

El que fixa el Consell 
Social (la mateixa 
xifra que els oficials)

120
120

No està regulat Bilingüe
(català/castellà)

SGAE
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SITUACIÓ EXPEDICIÓ DE TÍTOLS URV (A PARTIR DEL CURS 2004-2005)

Títols propis Màster
Títol d’especialista 
universitari

Idiomes moderns:
(Anglès IV i VI)
(Alemany IV)

Català
(Nivells A, B, C, D)

Especialització de 
pregrau

Certificat d’Aptitud 
Pedagògica (CAP)

D’ofici, una vegada 
tancades les actes 
d’examen i havent 
superat les proves/ 
exàmens 
corresponents

A petició de la 
persona interessada

D’ofici, una vegada 
tancades les actes 
d’examen i havent 
superat les proves/ 
exàmens 
corresponents

No s’ha d’abonar 
cap import. Es 
considera que està 
inclòs en el preu de 
la matrícula

Consell Social

Consell Social

–
–

–

–

120

–

No està regulat
No està regulat

No està regulat

No està regulat

No està regulat

No està regulat

Català
Català

Català

Català

Català

Bilingüe
(català/castellà)

SGAE
SGAE

SGAE

SGAE

SGAE

SGAE

Altres títols 
propis

Diploma menció 
doctorat europeu

Extensió universitària

D’ofici, en el 
moment de 
sol·licitar el títol de 
doctor

D’ofici, una vegada 
tancades les actes 
d’examen i havent 
superat les proves/ 
exàmens 
corresponents

Sense cost

No s’ha d’abonar 
cap import. Es 
considera que està 
inclòs en el preu de 
la matrícula

– No està regulat

No està regulat

Trilingüe
(català/castellà/
anglès)

Català (alguns 
en castellà)

SGAE

Fundació URV

Tipus Àmbit Sol·licitud
d’expedició

Fixació del preu Preus curs
2003-04

Duplicats Llengua
Servei/unitat 
que gestiona 
l’expedient

Títols oficials, 
homologats

Diplomat/da
Enginyer/a tècnic/a
Mestre/a
Llicenciat/da
Enginyer/a
Doctor/a

A petició de la 
persona interessada

El fixa el Decret de 
preus públics 
(DOGC)

120
120
120
120
120
155

S’expedeix a petició de 
la persona interessada.
El preu el fixa el Decret 
de Preus. És la mateixa 
quantitat que els 
originals.

Bilingüe
(català/castellà)

SGAE

Títols oficials 
homologables

Diploma d’estudis 
avançats (DEA)

A petició de la 
persona interessada

El fixa el Decret de 
preus (DOGC)

57,01 57,01 euros. S’expedeix 
a petició de la persona 
interessada

Bilingüe
(català/castellà)

SGAE

Títols propis Graduat/da
Graduat/da superior

A petició de la 
persona interessada

El que fixa el Consell 
Social (la mateixa 
xifra que els oficials)

120
120

120 euros. S’expedeix a 
petició de la persona 
interessada. El preu el 
fixa el Consell Social

Bilingüe
(català/castellà)

SGAE

Tipus Àmbit Sol·licitud
d’expedició

Fixació del preu Preus curs
2003-04

Duplicats Llengua
Servei/unitat 
que gestiona 
l’expedient
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38  S’aprova la memòria d’implantació de l’ensenyament de Periodisme (només 2n
cicle).

39  S’aprova el pla d’estudis de Periodisme (només 2n cicle).

40  S’aproven les normatives d’accés al 2n cicle dels ensenyaments de:

Publicitat i Relacions Públiques
Periodisme

NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: Publicitat i Relacions Públiques

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La proposta de Normativa es va aprovar per Junta de Facultat el 21 d’abril de 2003.
La Normativa la va aprovar la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica el 29

d’abril de 2004. 

ACCÉS

Nombre de places
El nombre de places el determina la diferència entre el nombre d’alumnes que la
Memòria de posada en funcionament de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques
preveu que iniciïn el segon cicle i el nombre d’alumnes provinents de primer cicle del
mateix ensenyament que s’hi matriculin.

Per evitar una sobrecàrrega d’alumnat en les assignatures del primer cicle de Publi-
citat i Relacions Públiques que figuren com a complements de formació, el Deganat de

Títols propis Màster
Títol d’especialista 
universitari

Idiomes moderns:
(Anglès IV i VI)
(Alemany IV)

Català
(Nivells A, B, C, D)

Especialització de 
pregrau

Certificat d’Aptitud 
Pedagògica (CAP)

D’ofici, una vegada 
tancades les actes 
d’examen i havent 
superat les proves/ 
exàmens 
corresponents

D’ofici, una vegada 
tancades les actes 
d’examen i havent 
superat les proves/ 
exàmens 
corresponents

A petició de la 
persona interessada

D’ofici, una vegada 
tancades les actes 
d’examen i havent 
superat les proves/ 
exàmens 
corresponents

No s’ha d’abonar 
cap import. Es 
considera que està 
inclòs en el preu de 
la matrícula

No s’ha d’abonar 
cap import. Es 
considera que està 
inclòs en el preu de 
la matrícula

Consell Social

Consell Social

–
–

–
–

–

120

–

20 euros. S’expedeixen 
a petició de la persona 
interessada. El preu el 
fixa el Consell Social

20 euros. S’expedeixen 
a petició de la persona 
interessada. El preu el 
fixa el Consell Social

120 euros. 
S’expedeixen a petició 
de la persona 
interessada. El preu el 
fixa el Consell Social

20 euros. S’expedeixen 
a petició de la persona 
interessada. El preu el 
fixa el Consell Social

Trilingüe
(català/castellà/
anglès)

Bilingüe
(català/castellà)

Bilingüe
(català/castellà)

Bilingüe
(català/castellà)

SGAE

SGAE

SGAE

SGAE

Altres títols 
propis

Diploma menció 
doctorat europeu

Extensió universitària

D’ofici, en el 
moment de 
sol·licitar el títol de 
doctor

D’ofici, una vegada 
tancades les actes 
d’examen i havent 
superat les proves/ 
exàmens 
corresponents

No s’ha d’abonar 
cap import 

No s’ha d’abonar 
cap import. Es 
considera que està 
inclòs en el preu de 
la matrícula

– 20 euros. S’expedeix a 
petició de la persona 
interessada. El preu el 
fixa el Consell Social

20 euros. S’expedeix a 
petició de la persona 
interessada. El preu el 
fixa el Consell Social

Trilingüe
(català/castellà/
anglès)

Bilingüe
(Català/Castellà

SGAE

Fundació URV

Tipus Àmbit Sol·licitud
d’expedició

Fixació del preu Preus curs
2003-04

Duplicats Llengua
Servei/unitat 
que gestiona 
l’expedient
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la Facultat de Lletres podrà fixar anualment un nombre màxim de places per a estudi-
ants que hagin de cursar aquests complements, en funció de la previsió de disponibili-
tat d’equipaments, espais i professorat.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir
S’hi pot accedir amb qualsevol títol de primer cicle o havent superat el primer cicle de
qualsevol titulació. Els estudiants admesos (excepte els que hagin superat el primer
cicle de Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions Públiques) hau-
ran de cursar 30 crèdits de complements de formació entre les assignatures del primer
cicle de Publicitat i Relacions Públiques que s’especifiquen més endavant.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de gestionar el procés
L’òrgan encarregat de gestionar el procés serà la Facultat de Lletres a través de la Secre-
taria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini perquè les persones interessades presentin instàncies és del 16 al 30 de juny.
En cas que en aquest període no s’hagin cobert totes les places ofertes, se n’obrirà un
altre d’extraordinari.

Documents que cal adjuntar
La documentació que han d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Original i fotocòpia del DNI o fotocòpia confrontada del DNI.
b) Certificat acadèmic personal dels estudis realitzats que permetin accedir al segon

cicle, en el qual han de constar les qualificacions obtingudes en cada assignatura i en el
cas d’estudis de primer i segon cicle, hi ha de constar la superació del primer cicle.

c) Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, si
s’escau, o bé comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.

d) Còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrit.
La documentació requerida als apartats b), c) i d) no serà necessari aportar-la si es

tracta d’ensenyaments i titulacions els expedients dels quals constin a la Secretaria de la
Facultat de Lletres.

Lloc de presentació
La instància i la documentació s’hauran de presentar a la Secretaria de la Facultat

de Lletres.
Adreça: plaça Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona
Telèfon: 977 55 95 13
Correu electrònic: secllet1@fll.urv.es 
Horari d’atenció: dilluns i dimecres d’11 a 13 h i de 16 a 17 h, i dimarts, dijous i

divendres de 10 a 13 h

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte els criteris següents:
a) La nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació al·legada per 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).

b) A la nota mitjana resultant s’hi afegiran, si s’escau, els punts següents per altres
titulacions diferents a les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim d’1,5
punts, d’acord amb la puntuació següent:

Per cada títol de diplomat/da universitari/ària o equivalent : 0,25 punts.
Per cada títol de llicenciat/da, enginyer/a o arquitecte/a: 0,5 punts.
Per cada títol de doctor/a: 0,75 punts.
c) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a) i b) s’afegirà 0,75 punts en el

cas que el candidat hagi cursat sencer un primer cicle de Comunicació Audiovisual,
Publicitat i Relacions Públiques o Periodisme.

d) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a), b) i c) s’afegirà, si és el cas,
la puntuació que s’assigni per experiència professional acreditada en l’àmbit de la
comunicació:

Per cada any complet d’experiència o exercici professional: 0,05 punts, fins a un
màxim de 0,3 punts.

Les sol·licituds d’admissió s’acceptaran fins al nombre total de places ofertes,
d’acord amb el que estableix l’article 1. Les sol·licituds s’ordenaran de més puntuació
total a menys. En el cas d’empat en la puntuació total, els sol·licitants en aquesta situa-
ció s’ordenaran alfabèticament pel primer cognom, i es començaran a admetre les
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sol·licituds per l’ordre de la lletra inicial que hagi establert la Generalitat de Catalunya
per als concursos de mèrits i selecció de personal.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió for-
mada per:

El degà/ana de la Facultat de Lletres o persona en qui delegui, que presidirà la
comissió. 

El vicedegà/ana de la Facultat de Lletres o persona en qui delegui, com a vocal.
El responsable de l’ensenyament de Publicitat i Relacions Públiques, com a vocal.
El cap de Secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a, amb

veu i sense vot.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, el 16 de juliol es farà públic al tauler d’avisos de la
Secretaria del centre la llista d’admesos i no admesos al segon cicle de Publicitat i Rela-
cions Públiques, amb inclusió de la puntuació global obtinguda per cada sol·licitant en
el procés de selecció. La llista també indicarà la documentació que hauran de presentar
els admesos per matricular-se.

Segons estableix l’art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la publica-
ció de la llista substituirà la notificació individualitzada als interessats.

A partir de la data de publicació de la relació d’admesos i no admesos, els interes-
sats podran presentar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el ter-
mini d’un mes.

En cas de quedar places sense cobrir, s’obrirà un segon període de preinscripció,
amb el mateix procediment esmentat anteriorment. 

MATRÍCULA

El període per formalitzar la matrícula coincidirà amb alguna de les franges destinades
per als alumnes de nou accés. 

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

L’Ordre de 5 de juny (BOE de 12 de juny de 1992) estableix els complements de forma-
ció que hauran de cursar els estudiants que accedeixin al segon cicle de Periodisme
(excepte els que provinguin d’un primer cicle de Periodisme, de Comunicació Audiovi-
sual o de Publicitat i Relacions Públiques, que n’estaran exempts).

Com a conseqüència, els alumnes hauran de superar les assignatures següents del
primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques:

Els alumnes admesos hauran de seleccionar obligatòriament aquestes assignatures
quan formalitzin per primer cop la seva matrícula, la qual podran completar amb assig-
natures del segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques.

CONTINGUTS FORMATIUS (SI S’ESCAU)

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos o diferents estudis que s’hagin cursat amb els corresponents a segon
cicle, l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da exigirà superar en tot cas un mínim de
300 crèdits (120 del segon cicle de llicenciat/da en Publicitat i Relacions Públiques i
almenys 180 d’un primer cicle o diplomatura).

En cas de no arribar a l’esmentada xifra de 300 crèdits, s’han d’establir continguts
formatius. En aquests casos, l’estudiant haurà de cursar i superar els crèdits restants fins
a arribar als 300 crèdits, segons l’ordre consecutiu següent:

Assignatures optatives de l’ensenyament de Periodisme i/o Publicitat i Relacions
Públiques que encara no hagi cursat.

Codi Assignatura Crèdits

12111012 Publicitat i Relacions Públiques 12

12111014 Història de la Comunicació 6

12111013 Teories de la Informació I 4,5

12111008 - 
12111010 Estàndard Escrit de la Llengua Catalana o Espanyola

6

12111009 - 
12111011 Estàndard Oral de la Llengua Catalana o Espanyola

6
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Assignatures optatives d’altres ensenyaments impartits a la Facultat de Lletres, que
encara no hagi cursat.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computa un escreix de crèdits res-
pecte dels 300 totals exigibles, i correspon a assignatures completes, podran ser reco-
neguts com a crèdits de lliure elecció a l’ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ (SI S’ESCAU)

En el supòsit d’accés des d’un primer cicle a segons cicles que comprenen 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 de substitu-
ció per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per superar-les, a fi d’assolir els
crèdits necessaris per 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 correspon a assignatures completes, es podran utilitzar
per substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió que el centre ha
de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes de substi-
tució.

No obstant això, no caldrà fer cap substitució, si l’escreix per damunt dels 300 crè-
dits és superior a les assignatures que s’han de substituir entre els crèdits totals obtinguts
en el primer cicle i segon cicle.

NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: Periodisme

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La proposta de normativa es va aprovar en Junta de Facultat el 21 d’abril de 2003.
La Normativa es va aprovar en la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica del

29 d’abril de 2004. 

ACCÉS

Nombre de places
El nombre de places el determina la diferència entre el nombre d’alumnes que la
Memòria de posada en funcionament de la titulació de Periodisme preveu que iniciïn el
segon cicle (40) i el nombre d’alumnes provinents del primer cicle de Publicitat i Rela-
cions Públiques de la URV (cicle comú amb Periodisme i Comunicació Audiovisual)
que s’hi matriculin.

Per evitar una sobrecàrrega d’alumnat en les assignatures del primer cicle de Publi-
citat i Relacions Públiques que figuren com a complements de formació, el Deganat de
la Facultat de Lletres podrà fixar anualment un nombre màxim de places per a estudi-
ants que hagin de cursar aquests complements, en funció de la previsió de disponibili-
tat d’equipaments, espais i professorat.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir 
S’hi pot accedir amb qualsevol títol de primer cicle o havent superat el primer cicle de
qualsevol titulació. Els estudiants admesos (excepte els que hagin superat el primer
cicle de Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions Públiques) hau-
ran de cursar 30 crèdits de complements de formació entre les assignatures del primer
cicle de Publicitat i Relacions Públiques que s’especifiquen més endavant.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de gestionar el procés
L’òrgan encarregat de gestionar el procés serà la Facultat de Lletres a través de la Secre-
taria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini perquè les persones interessades presentin les instàncies és del 16 al 30 de
juny. En cas que en aquest període no s’hagin cobert totes les places ofertes, se n’obrirà
un altre d’extraordinari.

Documents que cal adjuntar
La documentació que han d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Original i fotocòpia del DNI o fotocòpia confrontada del DNI.
b) Certificat acadèmic personal dels estudis realitzats que permetin accedir al segon

cicle, en el qual han de constar les qualificacions obtingudes en cada assignatura i, en
el cas d’estudis de primer i segon cicle, hi ha de constar la superació del primer cicle.
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c) Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, si
s’escau, o bé comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.

d) Còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrit.
La documentació requerida als apartats b), c) i d) no serà necessari aportar-la si es

tracta d’ensenyaments i titulacions els expedients dels quals constin a la Secretaria de la
Facultat de Lletres.

Lloc de presentació
La instància i la documentació s’hauran de presentar a la Secretaria de la Facultat de
Lletres.

Adreça: plaça Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona
Telèfon: 977 55 95 13
Correu electrònic: secllet1@fll.urv.es 
Horari d’atenció: dilluns i dimecres d’11 a 13 h i de 16 a 17 h, i dimarts, dijous i

divendres de 10 a 13 h

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte els criteris següents:
a) La nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació al·legada per 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).

b) A la nota mitjana resultant s’hi afegiran, si s’escau, els punts següents per altres
titulacions diferents a les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim d’1,5
punts, d’acord amb la puntuació següent:

Per cada títol de diplomat/da universitari/ària o equivalent: 0,25 punts.
Per cada títol de llicenciat/da, enginyer/a o arquitecte/a: 0,5 punts.
Per cada títol de doctor/a: 0,75 punts.
c) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a) i b) s’afegiran 0,75 punts en

el cas que el candidat hagi cursat sencer un primer cicle de Comunicació Audiovisual,
Publicitat i Relacions Públiques o Periodisme.

d) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a), b) i c) s’afegirà, si és el cas,
la puntuació que s’assigni per experiència professional acreditada en l’àmbit de la
comunicació:

Per cada any complet d’experiència o exercici professional: 0,05 punts, fins a un
màxim de 0,3 punts.

Les sol·licituds d’admissió s’acceptaran fins al nombre total de places ofertes,
d’acord amb el que estableix l’article 1. Les sol·licituds s’ordenaran de més puntuació
total a menys. En el cas d’empat en la puntuació total, els sol·licitants en aquesta situa-
ció s’ordenaran alfabèticament pel primer cognom, i es començaran a admetre les
sol·licituds per l’ordre de la lletra inicial que hagi establert la Generalitat de Catalunya
per als concursos de mèrits i selecció de personal.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió for-
mada per:

El degà/ana de la Facultat de Lletres o persona en qui delegui, que presidirà la
comissió.

El vicedegà/vana de la Facultat de Lletres o persona en qui delegui, com a vocal.
El responsable de l’ensenyament de Publicitat i Relacions Públiques, com a vocal.
El cap de Secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a, amb

veu i sense vot.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, el 16 de juliol es farà públic al tauler d’avisos de la
Secretaria del centre la llista d’admesos i no admesos al segon cicle de Periodisme, amb
inclusió de la puntuació global obtinguda per cada sol·licitant en el procés de selecció.
La llista també indicarà la documentació que hauran de presentar els admesos per
matricular-se.

Segons estableix l’art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la publica-
ció de la llista substituirà la notificació individualitzada als interessats.

A partir de la data de publicació de la relació d’admesos i no admesos, els interes-
sats podran presentar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili en el ter-
mini d’un mes.
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En cas que quedin places sense cobrir, s’obrirà un segon període de preinscripció,
amb el mateix procediment esmentat anteriorment.

MATRÍCULA

El període per formalitzar la matrícula coincidirà amb alguna de les franges destinades
per als alumnes de nou accés.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

L’Ordre de 5 de juny (BOE de 12 de juny de 1992) estableix els complements de forma-
ció que hauran de cursar els estudiants que accedeixin al segon cicle de Periodisme
(excepte els que provinguin d’un primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques, de
Comunicació Audiovisual o de Periodisme, que n’estaran exempts).

Com a conseqüència, els alumnes hauran de superar les assignatures següents del
primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques:

Els alumnes admesos hauran de seleccionar obligatòriament aquestes assignatures
quan formalitzin per primer cop la seva matrícula, la qual podran completar amb assig-
natures del segon cicle de Periodisme.

CONTINGUTS FORMATIUS (SI S’ESCAU)

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos o diferents estudis que s’hagin cursat amb els corresponents a segon
cicle, l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da exigirà superar en tot cas un mínim de
300 crèdits (120 del segon cicle de la llicenciatura en Periodisme i almenys 180 d’un
primer cicle o diplomatura)

En cas de no arribar a l’esmentada xifra de 300 crèdits, s’han d’establir continguts
formatius. En aquests casos, l’estudiant haurà de cursar i superar els crèdits restants fins
a arribar als 300, segons l’ordre consecutiu següent:

Assignatures optatives dels ensenyaments de Periodisme i/o Publicitat i Relacions
Públiques que encara no hagi cursat.

Assignatures optatives d’altres ensenyaments impartits a la Facultat de Lletres, que
encara no hagi cursat.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computa un escreix de crèdits res-
pecte dels 300 totals exigibles, i correspon a assignatures completes, podran ser reco-
neguts com a crèdits de lliure elecció a l’ensenyament de segon cicle. 

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ (SI S’ESCAU)

En el supòsit d’accés des d’un primer cicle a segons cicles que comprenen 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 de substitu-
ció per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per superar aquelles, a fi d’acon-
seguir els crèdits necessaris per 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 correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per
substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió que el centre ha de lliu-
rar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes de substitució.

No obstant això, no caldrà fer cap substitució, si l’escreix per damunt dels 300 crè-
dits és superior a les assignatures que s’han de substituir entre els crèdits totals obtinguts
en el primer cicle i segon cicle. 

  

41  S’aproven les modificacions de les normatives d’accés al segon cicle dels ensenya-
ments de:

Psicopedagogia
Ciències del Treball
Dret Ambiental

Codi Assignatura Crèdits

12111006 Gèneres Informatius Escrits i Audiovisuals II 12

12111014 Història de la Comunicació 6

12111013 Teories de la Informació I 4,5

12111008
12111010 Estàndard Escrit de la Llengua Catalana o Espanyola

6

12111009
12111011 Estàndard Oral de la Llengua Catalana o Espanyola

6
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NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: Psicopedagogia

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La Normativa es va aprovar, en primera instància, en la Comissió Acadèmica i de Qua-
litat, delegada de la Junta de Facultat, dia 28 de maig de 2003.

La Normativa es va aprovar en la Junta de Facultat de 30 de maig de 2003.
La Normativa es va aprovar en la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política

Docent del 7 de juliol de 2003.
La Normativa, amb lleugeres modificacions, es va aprovar en la Comissió d’Orde-

nació Acadèmica i Científica de 29 d’abril de 2004.

ACCÉS

Nombre de places
El nombre de places ofertes és de 40.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir
D’acord amb el Reial decret 916/1992, de 17 de juliol, que estableix el títol oficial de
llicenciat/da en Piscopedagogia i les directrius generals pròpies dels seus plans d’estu-
dis, poden accedir als estudis de només segon cicle conduents al títol de llicenciat/da
en Psicopedagogia les persones que estiguin en possessió del títol de: 

Mestre/a, en totes les especialitats 
Diplomat/da en Educació Social 
També les persones que hagin superat el primer cicle de les llicenciatures de: 
Pedagogia
Psicologia

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de gestionar el procés
L’òrgan encarregat de gestionar el procés és la Facultat de Ciències de l’Educació i Psi-
cologia a través de la Secretaria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini perquè les persones interessades presentin les sol·licituds és del 16 al 30 de
juny.

En el cas que no es cobreixin la totalitat de les places, s’obrirà un nou termini del 22
al 25 de setembre.

En el cas que no es cobreixin la totalitat de les places en aquests dos terminis, la
degana del centre podrà obrir un tercer termini extraordinari del 15 al 31 de gener
següent.

Documents que s’han d’adjuntar
La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

◆ Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.
En el cas d’alumnes externs a la URV, certificat acadèmic personal, original i fotocò-

pia o fotocòpia confrontada dels estudis realitzats que permetin accedir al segon cicle,
en el qual han de constar les convocatòries i les qualificacions obtingudes en cada
assignatura. En cas que la via d’accés sigui des d’un primer cicle d’una titulació de pri-
mer i segon cicle, en el certificat acadèmic s’ha d’esmentar específicament que té la
totalitat del primer cicle superada.

◆ Còpia confrontada de la titulació que dóna accés i de les altres titulacions acadè-
miques al·legades com a mèrit. L’alumnat que finalitzi la carrera en la convocatòria de
juny podrà fer la preinscripció condicional i haurà de presentar abans del 31 de juliol la
fotocòpia confrontada de la titulació.

◆ Currículum. 
◆ Explicació raonada, si es vol, del motiu pel qual es vol fer aquesta carrera. 

Lloc de presentació
La sol·licitud i la documentació s’han de presentar a la Secretaria de la Facultat de
Ciències de l’Educació i Psicologia. 

Adreça: ctra. de Valls, s/n, 43007 Tarragona
Telèfon: 977 558 057/ 977 558 056
Correu electrònic: secedu@fcep.urv.es
Horari d’atenció. Presentació de sol·licituds i informació: de 10 a 13 h de dilluns

a divendres i de 15.30 a 17.30 h els dilluns. Informació: de dimarts a divendres de 16
a 19 h.
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CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció de les persones preinscrites es realitzarà tenint en compte els criteris
següents:

a) La nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al
segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada d’acord amb la taula
d’equivalències següent: 

◆ suspens=0
◆ aprovat=1 (qualificació entre 5 i 6,9)
◆ notable=2 (qualificació entre 7 i 8,9)
◆ excel·lent=3 (qualificació entre 9 i 9,9)
◆ matrícula d’honor=4 (qualificació 10)
◆ les assignatures convalidades tenen l’equivalència d’1
b) A la nota resultant de l’apartat anterior s’hi afegiran, si s’escau, els punts següents

per altres titulacions diferents de les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un
màxim d’1,5 punts, d’acord amb la puntuació següent: 

◆ per cada títol de diplomat/da universitari/ària o equivalent: 0,25 punts
◆ per cada títol de llicenciat/da o equivalent: 0,5 punts
◆ per cada títol de doctor/a: 0,75 punts
◆ per cada títol de postgrau: 0,10 punts
◆ per cada títol de màster: 0,20 punts
c) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a) i b) s’hi afegirà, si és el

cas, la puntuació que s’assigni per experiència professional acreditada, per a l’exer-
cici de la qual sigui necessària una titulació acadèmica superior. Per cada any com-
plet d’experiència o exercici professional es valorarà amb 0,1 punts, fins a un màxim
d’1 punt. 

d) Si la comissió ho creu convenient, es podrà realitzar una entrevista.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà la Comissió Acadè-
mica de la Facultat.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció i com a màxim el 31 de juliol, es farà públic al tauler
d’avisos de la Secretaria del centre la llista d’admesos i no admesos a l’ensenyament de
segon cicle, que inclourà la nota final obtinguda per cada sol·licitant.

En la mateixa relació s’indicarà la documentació que caldrà presentar a l’hora de
formalitzar la matrícula.

D’acord amb el que estableix l’article 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del dret administratiu comú, la
publicació de la llista substituirà la notificació individualitzada a les persones interessa-
des.

D’acord amb el nombre de crèdits de l’ensenyament de Psicopedagogia i el nombre
de crèdits del primer cicle dels ensenyaments de procedència, en els casos que sigui
necessari que l’estudiant realitzi continguts formatius, se li comunicarà individualment
quin és el nombre de crèdits que ha de cursar per arribar als 300 crèdits mínims exigits
per la normativa, i com superar-los, mitjançant la notificació corresponent. En la
mateixa resolució se li notificarà, si s’escau, els mecanismes de substitució d’assignatu-
res coincidents entre cicles.

A partir de la data de publicació de la llista d’admesos i no admesos, les persones
interessades podran presentar recurs davant el rector de la Universitat Rovira i Virgili en
el termini d’un mes.

En cas que quedin places sense cobrir, s’obrirà un segon període de preinscripció,
amb el mateix procediment esmentat en aquest apartat.

MATRÍCULA

El termini de matrícula coincidirà amb algun dels període de matrícula destinats per a
l’alumnat de nou accés, i es realitzarà a la sala destinada a l’automatrícula del centre.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (SI S’ESCAU)

El Reial decret 916/1992, de 17 de juliol, que estableix la titulació oficial de la llicenci-
atura en Psicopedagogia, indica els complements de formació necessaris per obtenir el
títol oficial de llicenciat/da en Psicopedagogia.

Com a conseqüència, en el cas que no s’hagin cursat anteriorment, depenent de
la titulació per la qual s’ha accedit, l’alumnat haurà de superar les assignatures
següents:
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*L’alumnat que hagi cursat aquest ensenyament a la URV ja té aquesta assignatura superada.

*L’alumnat que hagi cursat les assignatures Psicologia de l’Educació I i Psicologia de l’Educació II ja té
aquesta assignatura superada.

CONTINGUTS FORMATIUS (SI S’ESCAU)

L’alumnat que hagi cursat Pedagogia (pla 93) haurà de fer 25,5 crèdits de continguts for-
matius amb assignatures optatives/lliures.

L’alumnat que hagi cursat Psicologia (pla 93) haurà de fer 27 crèdits de continguts
formatius amb assignatures optatives/lliures.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ (SI S’ESCAU)

En el supòsit d’accés des d’un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen
matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d’estudis de la titu-
lació de procedència, es considera pertinent que el centre estableixi el mecanisme de
substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d’aque-
lles, a fi d’obtenir els crèdits necessaris per assolir 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 substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió que el
centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes
de substitució.

Mestres

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

11151008 Processos Psicològics Bàsics 6 Troncal

300009 CF Psicologia de la Personalitat 6 Complement de formació

300010 CF Psicologia Social 6 Complement de formació

300011 CF Mètodes i Tècniques d’Investigació 
en Psicopedagogia

6 Complement de formació

Diplomats en Educació Social

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

11151008 Processos Psicològics Bàsics 6 Troncal

11081201 Organització i Gestió de Centres
Educatius I 

4,5 Optativa

11162017 Psicologia de l’Educació (*) 4,5 Troncal

300009 CF Psicologia de la Personalitat 6 Complement de formació

300011 CF Mètodes i Tècniques d’Investigació 
en Psicopegadogia

6 Complement de formació

Primer cicle de Pedagogia

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

300009 CF Psicologia de la Personalitat 6 Complement de formació

300010 CF Psicologia Social 6 Complement de formació

300011 CF Mètodes i Tècniques d’Investigació 
en Psicopedagogia

6 Complement de formació

Primer cicle de Psicologia

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

11162017 Psicologia de l’Educació* 4,5 Troncal

11151103 Teoria i Institucions Contemporànies a 
l’Educació

4,5 Obligatòria

11081201 Organització i Gestió dels Centres 
Educatius I

4,5 Optativa

300012 CF Didàctica General 6 Complement de formació
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No obstant això, no caldrà fer cap substitució si l’escreix per damunt dels 300 crè-
dits és superior a les assignatures que s’han de substituir entre els crèdits totals obtinguts
en el primer cicle i segon cicle.

NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: Ciències del Treball

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La Normativa es va aprovar en la Junta de Govern del 26 de febrer de 2001.
Amb algunes modificacions proposades pel centre, la Normativa es va aprovar de

nou en la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent del 22 de maig de 2003.

ACCÉS

Nombre de places
El nombre de places ofertes és de 60.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir
El Reial decret 1592/1999, de 15 d’octubre, en la directriu general quarta, estableix les
titulacions que permeten accedir a la llicenciatura en Ciències del Treball, ensenyament
de segon cicle.

Podran accedir als estudis de Ciències del Treball (només de segon cicle) les persones
que hagin finalitzat els estudis o hagin superat el primer cicle d’alguns dels estudis següents:

Diplomatura en Relacions Laborals o equivalent (Graduat Social)
Diplomatura en Treball Social
Diplomatura en Gestió i Administració Pública
Diplomatura en Ciències Empresarials
Diplomatura en Educació Social
Diplomatura en Turisme
Llicenciatura en Dret
Llicenciatura en Economia
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
Llicenciatura en Psicologia
Llicenciatura en Sociologia
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració
Llicenciatura en Humanitats

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de gestionar el procés
L’òrgan encarregat de gestionar el procés és la Facultat de Ciències Jurídiques a través
de la Secretaria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini perquè les persones interessades presentin les instàncies serà la segona quin-
zena del mes de juny. En el cas que no s’hi matriculin la totalitat d’alumnes acceptats,
s’obrirà un nou termini del 20 al 22 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.
Certificat acadèmic personal dels estudis realitzats que permetin l’accés al segon

cicle, en el qual constaran 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.
Còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrit.
La documentació requerida als apartats b), c) i d) no serà necessari aportar-la si es

tracta d’ensenyaments i titulacions els expedients dels quals constin a la Secretaria de la
Facultat de Ciències Jurídiques.

Lloc de presentació
La instància i la documentació s’hauran de presentar a la Secretaria de la Facultat de
Ciències Jurídiques.

Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 558387 /8388 /8389
Correu electrònic: secjur@fcj.urv.es 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h; dilluns i dimecres, de 16 a 18 h
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CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte els criteris següents:
La nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació al·legada per 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).

A la nota mitjana resultant s’hi afegiran, si s’escau, els punts següents per altres titu-
lacions diferents a les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim d’1,5 punts,
d’acord amb la puntuació següent:

◆ per cada títol de diplomat/da universitari o equivalent : 0,25 punts
◆ per cada títol de llicenciat/da, enginyer/a o arquitecte/a: 0,5 punts
◆ per cada títol de doctor/a: 0,75 punts
A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a) i b) s’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 superior:

Per cada any complet d’experiència o exercici professional: 0,05 punts, fins a un
màxim de 0,3 punts.

S’acceptaran les sol·licituds d’admissió fins al nombre total de places ofertes. Les
sol·licituds s’ordenaran de més puntuació total a menys (nota mitjana expedient acadè-
mic + altres titulacions + experiència professional, si s’escau). En el cas d’empat en la
puntuació total, els sol·licitants en aquesta situació s’ordenaran alfabèticament pel pri-
mer cognom, i es començaran a admetre les sol·licituds per l’ordre de la lletra inicial
que hagi establert la Generalitat de Catalunya per als concursos de mèrits i selecció de
personal.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió for-
mada per:

El degà/ana de la Facultat de Ciències Jurídiques, o persona en qui delegui, que pre-
sidirà la comissió.

El responsable de l’ensenyament de Ciències del Treball i el secretari/ària de la
Facultat, com a vocals.

El cap de la Secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, el 16 de juliol es farà públic al tauler d’avisos de la
Secretaria del centre la llista d’admesos i no admesos a l’ensenyament de segon cicle,
amb inclusió de la nota mitjana obtinguda per cada sol·licitant a l’apartat b) de criteris
de selecció. La llista també indicarà la documentació que hauran de presentar els
admesos per poder matricular-se.

Segons estableix l’article 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la publi-
cació de la llista substituirà la notificació individualitzada als interessats.

A partir de la data de publicació de la relació d’admesos i no admesos, els interes-
sats podran presentar recurs davant del. rector de la Universitat Rovira i Virgili en el ter-
mini d’un mes.

En cas que quedin places sense cobrir, s’obrirà un segon període de preinscripció,
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. 

Pel que fa al curs 2003-04, els sol·licitants admesos s’hauran de matricular entre els
dies 6 i 7 de setembre del 2004. Els sol·licitants admesos en la convocatòria de setem-
bre, si s’escau, es matricularan el 21 d’octubre del 2004.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (SI S’ESCAU)

L’Ordre de 5 de setembre del 2000 (BOE de 19 de setembre 2000) estableix els comple-
ments de formació necessaris per accedir als ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol oficial de llicenciat/da en Ciències del Treball.

Com a conseqüència, en el cas de no haver-lo cursat anteriorment, segons la titula-
ció per la qual hagin accedit, els alumnes hauran de superar les assignatures següents:
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Diplomats en Relacions Laborals (pla 2002 de la URV)

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061214 Introducció a l’Economia 4,5 Optativa

Diplomats en Treball Social (Pla 1993 de la URV)

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15051212 Gestió i Direcció de Centres 4,5 Optativa

Diplomats en Treball Social (Pla 2001 de la URV)

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15051212 Gestió i Direcció de Centres 4,5 Optativa

15051202 Elements d’Economia 4,5 Optativa

Diplomats en Educació Social

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061214 Introducció a l’Economia 4,5 Optativa

15061210 Comptabilitat 4,5 Optativa

15061013 Institucions de Dret Privat 6 Troncal

15061208 Dret Societari 4,5 Optativa

15061014 Història Social i Política Contemporània 6 Troncal

15073203 Anàlisi de Polítiques Públiques 4,5 Optativa

Diplomats en Gestió i Administració Pública

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061013 Institucions de Dret Privat 6 Troncal

15061208 Dret Societari 4,5 Optativa

15061014 Ha Social i Política Contemporània 6 Troncal

15073203 Anàlisi de Polítiques Públiques 4,5 Optativa

15061019 Psicologia del Treball 4,5 Troncal

15061020 Psicologia de les Organitzacions 4,5 Troncal

Diplomats en Ciències Empresarials

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061014 Història Social i Política Contemporània 6 Troncal

15073203 Anàlisi de Polítiques Públiques 4,5 Optativa

15061019 Psicologia del Treball 4,5 Troncal

15061020 Psicologia de les Organitzacions 4,5 Troncal

15061024 Sociologia de les Relacions Laborals 6 Troncal

15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals 4,5 Optativa

Diplomats en Turisme

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061014 Història Social i Política Contemporània 6 Troncal

15073203 Anàlisi de Polítiques Públiques 4,5 Optativa

15061019 Psicologia del Treball 4,5 Troncal

15061020 Psicologia de les Organitzacions 4,5 Troncal
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Per a aquells alumnes que accedeixin al segon cicle de la llicenciatura en Ciències
del Treball des de plans d’estudis no previstos en aquesta normativa, es realitzarà un
estudi individualitzat sobre els crèdits de formació que hauran de realitzar.

15061024 Sociologia de les Relacions Laborals 6 Troncal

15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals 4,5 Optativa

Estudis de 1r cicle de Psicologia

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061013 Institucions de Dret Privat 6 Troncal

15061208 Dret Societari 4,5 Optativa

15061014 Història Social i Política Contemporà-
nia

6 Troncal

15073203 Anàlisi de Polítiques Públiques 4,5 Optativa

15061024 Sociologia de les Relacions Laborals 6 Troncal

15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals 4,5 Optativa

15061214 Introducció a l’Economia 4,5 Troncal

15061210 Comptabilitat 4,5 Optativa

Estudis de 1r cicle Administració i Direcció d’Empreses

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061014 Història Social i Política Contemporània 6 Troncal

15073203 Anàlisi de Polítiques Públiques 4,5 Optativa

15061019 Psicologia del Treball 4,5 Troncal

15061020 Psicologia de les Organitzacions 4,5 Troncal

15061024 Sociologia de les Relacions Laborals 6 Troncal

15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals 4,5 Optativa

Estudis de 1r cicle d’Humanitats

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061214 Introducció a l’Economia 4,5 Optativa

15061210 Comptabilitat 4,5 Optativa

15061013 Institucions de Dret Privat 6 Troncal

15061208 Dret Societari 4,5 Optativa

15061024 Sociologia de les Relacions Laborals 6 Troncal

15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals 4,5 Optativa

5061019 Psicologia del Treball 4,5 Troncal

15061020 Psicologia d les Organitzacions 4,5 Troncal

Estudis de 1r cicle de Sociologia
Estudis de 1r cicle de Ciències Polítiques i de l’Administració

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

15061013 Institucions de Dret privat 6 Troncal

15061208 Dret Societari 4,5 Optativa

15061019 Psicologia del Treball 4,5 Troncal

15061020 Psicologia de les Organitzacions 4,5 Troncal
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CONTINGUTS FORMATIUS (SI S’ESCAU)

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos o diferents estudis que es cursin amb els corresponents a segon cicle,
l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da exigirà superar en tot cas un mínim de 300
crèdits (120 del segon cicle de la llicenciatura en Ciències del Treball i almenys 180
d’un primer cicle o diplomatura).

En cas de no arribar a l’esmentada xifra de 300 crèdits, s’han d’establir continguts
formatius. En aquests casos, l’estudiant haurà de cursar i superar els crèdits restants fins
a arribar als 300 crèdits, segons l’ordre consecutiu següent:

Assignatures optatives de l’ensenyament de Ciències del Treball que encara no hagi
cursat.

Assignatures optatives d’altres ensenyaments impartits a la Facultat de Ciències Jurí-
diques, que encara no hagi cursat.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computa un escreix de crèdits res-
pecte dels 300 totals exigibles, i correspon a assignatures completes, podran ser reco-
neguts com a crèdits de lliure elecció a l’ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ (SI S’ESCAU)

En el supòsit d’accés des d’un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen
matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d’estudis de la titu-
lació de procedència, es considera pertinent que el centre estableixi el mecanisme de
substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per superar aquelles, a fi
d’obtenir els crèdits necessaris per 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 utilit-
zar per substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió que el centre ha
de lliurar als alumnes afectats, es 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 s’han de substituir entre els crèdits totals obtin-
guts en el primer cicle i segon cicle.

NORMATIVA D’ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: Dret Ambiental (Títol propi)

ÒRGANS D’APROVACIÓ

La Normativa es va aprovar en la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent,
delegada de Consell de Govern, el 15 de desembre de 2003.

ACCÉS

Nombre de places
El nombre de places ofertes és de 30.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir
Podran accedir als estudis de Dret Ambiental (títol propi de segon cicle) les perso-

nes que hagin finalitzat els estudis o superat el primer cicle d’algun dels estudis
següents:

Llicenciatura en Dret
Llicenciatura en Ciències Polítiques
Diplomatura en Gestió i Administració Pública
Excepcionalment, hi podran accedir les persones que hagin completat un primer

cicle d’altres estudis universitaris amb l’autorització de la comissió de selecció i
d’acord amb les condicions que estableixi.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s’encarrega de la gestió del procés
L’òrgan encarregat d’organitzar la preinscripció és la Facultat de Ciències Jurídiques a
través de la Secretaria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini perquè les persones interessades presentin instàncies és del 5 al 13 de juliol.
En el cas que no es cobreixin la totalitat de places, s’obrirà un nou termini del 4 a l’11
d’octubre.

Hi ha també la possibilitat d’admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudi-
ants del 15 al 31 de gener següent.

Documents que s’han d’adjuntar
La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:
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Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI. 
Certificat acadèmic personal dels estudis realitzats que permetin accedir al segon

cicle, en què han de constar 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.
Còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrit.

Lloc de presentació
La instància i la documentació s’hauran de presentar a la Secretaria de la Facultat de
Ciències Jurídiques.

Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 558387 /8388 /8389
Correu electrònic: secjur@fcj.urv.es 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i dilluns i dimecres, de 16 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:

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 cas de 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.

A la nota mitjana resultant s’hi afegiran, si s’escau, els punts següents per altres titu-
lacions diferents de les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim d’1,5
punts, d’acord amb la puntuació següent:

– per cada títol de diplomat/da universitari/ària o equivalent: 0,25 punts
– per cada títol de llicenciat/da, enginyer/a o arquitecte/a: 0,5 punts
– per cada títol de doctor/a: 0,75 punts.
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.

Les sol·licituds s’ordenaran de més a menys puntuació total (nota mitjana expedient
acadèmic + altres titulacions + experiència professional, si s’escau).

En cas que quedin places sense cobrir, el procediment que s’ha de seguir en el
segon període de preinscripció serà idèntic a l’esmentat anteriorment.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan que seleccionarà les sol·licituds presentades serà una comissió formada per:
El degà/ana de la Facultat de Ciències Jurídiques, o persona en qui delegui, que pre-

sidirà la comissió.
El responsable del graduat superior en Dret Ambiental, i el secretari/ària de la Facul-

tat, com a vocals.
El cap de Secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, abans del 23 de juliol es farà públic al tauler d’avisos
de la Secretaria del centre la llista d’admesos i no admesos a l’ensenyament de
segon cicle, que inclourà la nota mitjana obtinguda per cada sol·licitant. La llista
també indicarà la documentació que hauran de presentar els admesos per poder
matricular-se.

Segons estableix l’article 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la publi-
cació de la llista substituirà la notificació individualitzada als interessats.

Als alumnes que hagin de superar complements de formació per obtenir el títol,
se’ls enviarà la notificació corresponent en la qual s’especificaran, si s’escau, les assig-
natures que hauran de superar i el procediment per demanar-ne la convalidació, si ja
les han superat durant els estudis d’accés.

A partir de la data de publicació de la relació d’admesos i no admesos, els interes-
sats podran presentar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili en el ter-
mini d’un mes.

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 (SI S’ESCAU)

No s’han previst complements de formació.

CONTINGUTS FORMATIUS (SI S’ESCAU)

Segons estableix el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació
dels mateixos o diferents estudis que es cursin amb els corresponents a segon cicle,
l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da exigirà superar en tot cas un mínim de 300
crèdits.

En cas que no s’arribi a l’esmentada xifra de 300 crèdits, s’han d’establir continguts
formatius. En aquests casos, estudiant haurà de cursar i superar els crèdits restants fins a
arribar als 300.

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computa un escreix de crèdits res-
pecte dels 300 totals exigibles, i correspon a assignatures completes, podran ser reco-
neguts 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 primer cicle de procedència i els del títol propi superen els 300
crèdits, no es considera oportú fixar continguts formatius.

En el cas d’alumnes procedents d’altres ensenyaments, s’estudiarà i, si s’escau,
tenint en compte l’expedient de procedència, es determinaran els continguts formatius.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ (SI S’ESCAU)

En el supòsit d’accés des d’un primer cicle a segons cicles en els quals es compre-
nen 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
de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per superar aquelles, a
fi d’obtenir els crèdits necessaris per aconseguir 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 correspon a assignatures completes, es podran utilitzar
per substituir les assignatures coincidents. En la notificació d’admissió que el centre ha
de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes de substi-
tució.

No obstant això, no caldrà fer cap substitució si l’escreix per damunt dels 300 crè-
dits és superior a les assignatures que s’han de substituir entre els crèdits totals obtinguts
en el primer i segon cicle.

Revisats els plans d’estudis del primer cicle de Dret i del segon cicle de Dret Ambi-
ental, són 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. Per altra
banda, també és possible considerar superats els crèdits de lliure elecció del títol propi
(18 + 15 = 33)

42  S’aprova ampliar a 50 places l’accés a l’ensenyament d’ETI en Química Industrial
per la via d’interdisciplinarietat dels alumnes amb el títol d’Enginyeria Química.
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Convenis

43  Acord de 30 d’abril de 2004, pel qual es ratifiquen diversos convenis:

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat d’Almeria i la Universitat
Rovira i Virgili per realitzar el programa de doctorat interuniversitari Neurotoxicologia i
Psicofarmacologia.

Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Tarragona, la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili per impartir la diplomatura de
postgrau interuniversitària en Dret Urbanístic. Tarragona (I edició).*

Acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el grup de recerca Bio-
polímers Vegetals.

Conveni de col·laboració institucional entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associ-
ació d’Empreses Consultores en Relacions Públiques i Comunicació (ADECEC).

Conveni de col·laboració institucional entre la Universitat Rovira i Virgili i el
Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Conveni específic de mobilitat de personal docent i investigador i d’estudiants entre
la Universitat del Bío-Bío (Xile).

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
Josep Recasens i Mercadé per al reconeixement de crèdits de lliure elecció.*

Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat
Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per realitzar el programa de
doctorat interuniversitari Arqueologia Clàssica.

Annex al conveni interuniversitari sobre doctorat interuniversitari Arqueologia Clàs-
sica entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, programa acadèmic curs 2004-05 i 2006-06.

Conveni de col·laboració entre la Fundació URV i l’Autoritat Portuària de
Tarragona.*

Acord de modificació i ampliació del conveni de col·laboració pel qual l’Institut
Cervantes reconeix la Universitat Rovira i Virgili com a entitat assessora del sistema
d’acreditació de la Xarxa de Centres Associats de l’Instituto Cervantes subscrit el 31 de
juliol de 2001.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Estatal
de Weber (EUA).

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació URV, la Universitat Rovira i Virgili
i Repsol Petróleo, SA perquè els acabats de llicenciar de la Facultat de Química facin
estades a l’empresa.

Conveni entre la Fundació URV i el Consell Comarcal del Baix Camp per revisar el
Pla d’actuació comarcal del Baix Camp.*

Conveni entre la Societat Catalana de Teatre Grecollatí i la Universitat Rovira i Vir-
gili.*

Conveni de col·laboració en el màster en Comunicació Científica entre l’Institut
d’Educació Contínua i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat d’Atacama (Xile) i la Universitat
Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre la Mútua d’Accidents de Treball de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili per elaborar l’avantprojecte de creació d’un centre de forma-
ció pràctica, recerca i innovació en prevenció de riscos laborals.*

Contracte per prestació de serveis entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
Gol i Gurina per realitzar l’estudi “Efectes de la dieta en la prevenció primària de la
malaltia cardiovascular (G03/140)”, que forma part de la xarxa temàtica sobre nutrició i
malaltia cardiovascular, finançada per l’Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Sani-
tat i Consum (convocatòria 2003).*

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca.*

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat
Pontifícia Comillas de Madrid.

Protocol d’adhesió de la Universitat de les Illes Balears al conveni per realitzar un
programa de doctorat interuniversitari en Enginyeria Electrònica.

Contracte entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundación Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria.*

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Universitat
Rovira i Virgili en matèria de promoció de la recerca sobre la societat de la informació i
les tecnologies de la informació i de la comunicació.
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Pròrroga per a l’any 2004 del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la
Salut i la Fundació Universitat Rovira i Virgili per a la prestació dels serveis propis d’un
servei de protecció radiològica a les instal·lacions de radiodiagnòstic de l’Hospital Uni-
versitari Joan XXIII de Tarragona.*

Pròrroga per a l’any 2004 del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la
Salut i la Fundació Universitat Rovira i Virgili per realitzar activitats d’assessorament i
assistència tècnica a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.*
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 20 DE MAIG DE 2004

Informe del Rector

És el moment de presentar l’informe anual de gestió, un moment important en el cicle
anual de l’acció de govern perquè és quan pertoca retre comptes de la gestió feta el
darrer dany, passar revista a l’acompliment del programa de govern i analitzar conjun-
tament amb els representants de la comunitat universitària la situació política que viu la
URV. La presentació de l’informe comporta una aturada per a la reflexió, per avaluar la
situació en què es troba la URV i així marcar les estratègies principals a seguir durant el
proper període. 

Fins ara calia que el Claustre aprovés l’informe, ja que l’Estatut anterior en fixava
l’obligatorietat. Ara, amb el nou Estatut vigent, ja no n’és necessària l’aprovació perquè
la LOU estableix uns procediments diferents per a l’elecció del rector i les mocions de
censura i, per tant, deixa de tenir sentit l’aprovació anual de la gestió feta per part del
Claustre. No obstant això, el nou Estatut, en el seu article 50.g, preveu que el Claustre
rebi l’informe anual del rector, que ha d’incloure un resum de l’activitat docent i inves-
tigadora i de la memòria econòmica. Es tracta, doncs, d’exposar davant el Claustre la
situació de la Universitat en el moment actual tant pel que fa a la seva activitat com a la
seva situació econòmica. 

L’informe anual ha de centrar-se en dos aspectes: l’anàlisi de la situació actual de la
Universitat, feta a través d’indicadors clars que abastin el conjunt de l’activitat i dels
recursos, i la descripció de l’acció de govern del darrer any, justificant i avaluant les
accions empreses, junt amb la indicació de les principals perspectives de l’any que
comença. 

La presentació de l’informe anual de gestió és un moment important perquè consi-
dera la rendició de comptes dels qui tenen la responsabilitat de dirigir la institució com
a imprescindible per al bon govern d’una institució autònoma com és la universitat.
Sense rendició de comptes periòdica és impossible fer el seguiment de l’acompliment
del programa electoral i no es pot avaluar amb suficient criteri la marxa de la institució.

Com a valoració global del període transcorregut des del darrer informe, cal dir que
ha estat un període de plena normalitat a la Universitat corresponent al segon any
d’aquest període de govern, ja amb el nou Estatut vigent; un període en què s’ha pogut
avançar significativament en els tres eixos de l’activitat de la Universitat (la docència, la
investigació i les relacions amb la societat), i aconseguir bons resultats, millors que
l’any anterior, en tots els àmbits. Per això des de l’equip de govern s’està satisfet de la
marxa global de la Universitat.

Es viu, això no obstant, un moment complex pel que fa referència als recursos, als
diners necessaris per poder continuar aquesta dinàmica positiva que s’està seguint els
darrers anys. S’hi entretindrà en la darrera part de la seva intervenció perquè, tot i que
no té el costum de lamentar-se públicament per la insuficiència de finançament,
enguany la situació complexa en què es troba la Universitat exigeix una explicació
davant el Claustre. 

S’ha viscut una etapa de força canvis en el context extern, perquè les eleccions als
parlaments de Catalunya i d’Espanya han comportat canvis radicals en el mapa polític,
que s’han vist reflectits de forma significativa en el funcionament de la Universitat. Els
canvis han implicat noves dinàmiques, noves prioritats i nous plantejaments, als quals,
lògicament, s’hi ha hagut de fer front amb la normalitat que demana la democràcia i
amb la confiança que la nova situació comportarà una revisió de la política università-
ria que ens ajudarà que la URV funcioni de manera més satisfactòria. 

S’està content de la política universitària que està impulsant el Govern de
Catalunya. No perquè els resultats siguin molts, ni per les mesures que s’hagin pogut
prendre, sinó perquè coincideix amb les prioritats marcades i perquè s’ha pogut com-
provar que ha augmentat notablement el respecte per l’autonomia universitària. La pri-
oritat del govern està centrada a facilitar a les universitats catalanes la convergència
europea, i amb això, com sabeu, s’està plenament al seu costat perquè és la principal
prioritat de la URV en el moment actual. 

Altrament, el respecte per l’autonomia universitària, tot i el marc legal restrictiu
actual, és determinant per poder fer una bona política des de la mateixa universitat. És
un moment de major responsabilitat si es vol, però que albira molts millors resultats
perquè només des de la plena autonomia es podrà resoldre amb eficiència les pròpies
problemàtiques.

No es disposa, encara, de resultats de la política a nivell estatal, perquè el canvi és
més recent i manca la suficient perspectiva, però les primeres passes del nou govern fan
preveure que avançarà en el procés de convergència europea i que serà real la priorit-
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zació política dels àmbits de l’educació i la investigació, amb la qual cosa es tindrà un
entorn molt més favorable que el que s’hauria tingut fins ara i molt possiblement les
possibilitats d’actuació millorin sensiblement.

L’informe té dues parts clarament diferenciades. En la primera, titolada “Situació de
la URV”, s’analitza amb detall i de forma quantitativa la situació de les diferents activi-
tats de la Universitat. Es presenten les dades del curs actual 2003-2004 comparades
amb la mitjana dels tres cursos anteriors, indicant la variació percentual dels diferents
indicadors. També es presenta el que es diu variació de la mitjana mòbil, una compara-
ció entre els indicadors del període 2000-2002 i el període 2001-2003, que permet fer
una anàlisi de la tendència dels diferents paràmetres analitzats. Convé ressaltar que en
la gran majoria d’indicadors la tendència és a la millora i a la consolidació de la URV;
així, en docència mantenim el total d’estudiants de primer i segon cicle, disminueix el
total de crèdits matriculats, al mateix temps que augmenta la taxa de rendiment, i
s’aconsegueix incrementar significativament el nombre de titulats per curs acadèmic.
També augmenta el nombre d’estudiants en el doctorat i, molt especialment, en les
diferents activitats de formació continuada. En recerca, millora clarament el finança-
ment extern i la producció científica del global de la institució. Uns resultats franca-
ment positius que permeten afirmar amb rigor que la URV està en un bon moment,
funcionant satisfactòriament i acomplint de forma adequada la seva missió docent i
investigadora.

La segona part de l’informe tracta del que en diem “Acció de govern”. S’hi descri-
uen les actuacions principals que s’han dut a terme en el darrer període de govern i el
context intern i extern que les emmarca, i fa referència en les ocasions on s’ha cregut
que era necessari a les mesures que cal emprendre en el futur immediat. S’explica amb
el suficient detall l’avenç en els diferents objectius proposats en el programa electoral i
en la programació anual de prioritats.

La principal prioritat ha estat preparar la Universitat per la incorporació plena a
l’espai europeu de formació superior i investigació. 

Fins ara la major part dels estats de la Unió, excepte l’Estat espanyol, han avançat
molt en la convergència en la formació superior. Perquè han entrat decididament en el
sistema 3 més 2 més 3 establert a la declaració de Bolonya, no només d’una manera
formal, quantitativa, sinó a través d’un veritable canvi en els objectius formatius i en la
forma de fer l’activitat docent. Perquè el que realment preocupa les universitats
d’Europa són les finalitats formatives en cada cicle universitari. Tothom té clar que el
primer cicle de tres anys, el que porta al títol de bachellor a Europa, ha de ser genera-
lista i professionalitzador i, especialment, ha de fer possible que als 21 anys els joves
puguin incorporar-se al mercat laboral amb formació universitària. No es pot seguir
més temps amb l’actual situació de la universitat espanyola, on això no passa pràctica-
ment mai ja que molts dels títols de primer nivell són més llargs i, especialment, duren
molt més temps. 

S’ha de ser capaç d’obrir-se, d’acceptar que segurament la majoria té raó i que la
forma de fer tossuda de la URV i, encara força napoleònica, necessita un canvi en pro-
funditat. No es pot consentir que a l’Estat espanyol torni a passar el mateix, com quan
van decidir fer les vies del tren de diferent amplada per evitar “la invasió estrangera per-
versa i maligna”. S’ha de ser prou obert per acceptar que la via ha de ser la mateixa,
que el camí cap a la modernitat i el progrés s’ha de fer compartint amb la resta de ciu-
tadans d’Europa les estratègies i voluntats i anant al mateix ritme i cap a la mateixa
direcció. 

Cal entendre, acceptar i voler que els joves als 21 anys puguin acabar la seva forma-
ció universitària de primer nivell i començar a treballar si ho consideren oportú. Se’ls
ha de fer fàcil perquè la societat ho reclama. Es viu en la societat del coneixement i ara
les coses són diferents, perquè ara molta més gent té l’oportunitat d’accedir a la univer-
sitat, molts més ciutadans i ciutadanes reclamen de la universitat la formació en conei-
xements, habilitats i competències per poder treballar en aquesta societat del
coneixement. Des de la universitat se’ls hi ha de saber donar, és la seva obligació i ha
de saber-hi respondre.

No està parlant de baixar els nivells, el tòpic que sempre surt per defensar la forma
de fer tradicional. Diu que s’han de canviar els objectius formatius, asseure’s per enten-
dre plegats quin ha de ser el nivell formatiu al qual s’ha de portar als nostres alumnes, a
partir del nivell que tenen a l’arribar a la universitat, i orientar el conjunt de les nostres
activitats per aconseguir-ho.

És clar que la URV no pot fer una política aïllada de la resta d’universitats. Per això
s’està força esperançat en el nou programa d’experiències pilot per començar ja el pro-
per curs a convergir cap al sistema europeu posat en marxa entre la Conselleria i les
universitats catalanes i que afecta tant els estudis de grau com els de postgrau. Tant de
bo el programa pilot es consolidi i serveixi de referent perquè a l’Estat espanyol s’adopti
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una via valenta de convergència real amb el sistema europeu, és a dir, un 3 més 2 més
3 real.

Cal un canvi cultural i que tots els universitaris, professors, alumnes i personal
d’administració i serveis vulgui entrar-hi, tot i que els professors hi tenen una responsa-
bilitat rellevant. Des de l’equip de govern es pot dirigir el procés, es pot marcar l’estra-
tègia i el ritme, buscar solucions per disposar de recursos adequats al canvi, però sense
la complicitat volguda dels professors i professores no s’entrarà en el veritable canvi
que s’ha d’afrontar.

De moment la resposta que s’ha obtingut ha estat francament positiva. El convenci-
ment és general, pel que s’ha pogut constatar. Segurament es discrepa en la velocitat,
els mecanismes, les prioritats, però tots han entès que cal incorporar-se plenament a
l’espai europeu. És el primer pas sense el qual és impossible començar a caminar. Ara
cal assumir el que abans comentava en relació amb els estudis de grau: que el disseny
ha de permetre que als 21 anys la majoria d’estudiants obtinguin el seu títol de
bachellor i puguin començar la seva vida professional.

El mètode pedagògic que s’està defensant que cal implementar, el sistema ECTS no
només com a mesura d’activitat sinó principalment com a cultura educativa, és un tema
ja ben treballat a través del pla estratègic de docència. Canviar la forma de fer docència
respon a uns objectius clars. Això sí, amb ajut i recursos i, segurament, també amb
temps, però no és un aspecte especialment complex. Les primeres experiències pilot tot
just comencen, i per al curs vinent alguns dels nostres ensenyaments ja entraran plena-
ment a la docència amb el sistema ECTS. S’aprendrà conjuntament i progressivament
tots els ensenyaments de la URV podran incorporar-s’hi, si la disponibilitat econòmica
no ho fa impossible. 

El segon nivell educatiu del model Bolonya: els màsters. Forma part de l’estratègia
de la URV com a institució consolidar-se com una universitat investigadora. Aquest és
un moment clau per prendre decisions per fer-ho possible, perquè en el context de
l’adequació de la Universitat per a la convergència europea és quan és imprescindible
construir un model d’universitat investigadora, la qual cosa està directament corelacio-
nada amb l’activitat formativa al nivell dels màsters i amb aconseguir un alineament
clar entre investigació i formació de postgrau. 

Si els estudis de grau responen a una estratègia local i han de servir per fer possible
la generalització de la formació universitària, els estudis de màster, sense perdre la
dimensió local, han de tenir una ambició global, han d’estar dissenyats per atraure no
només els alumnes del nostre entorn que es vulguin especialitzar, sinó per atraure
alumnes d’arreu que vulguin seguir els seus estudis d’especialització a la URV pel seu
reconeixement com a universitat investigadora, estudis que tenen una estreta relació
molt sovint amb el doctorat, que també es plantejaran amb una durada que no ultra-
passi els tres anys de dedicació.

Fins ara s’han plantejat els màsters com a part de la formació postuniversitària i hem
ofert especialització allà on hi ha demanda i on tenim potencial. Ara cal plantejar-se els
màsters com a part essencial de l’activitat formativa de la universitat, perquè en la nova
estructura Bolonya passen a ser una part clau del procés formatiu, ja que la universitat
no pot quedar restringida a la formació generalista pròpia dels estudis de grau, sinó que
ha d’incorporar a la seva estratègia, al seu mapa d’ensenyaments oficials, els estudis de
màster. Uns estudis que els alumnes cursaran no només com a continuació directa dels
estudis de grau, sinó també com a instrument per millorar la seva especialització des de
l’exercici professional, i retornaran a la universitat quan ho necessitin. 

Els màsters hauran de servir també per iniciar els alumnes en la formació de docto-
rat, perquè esdevinguin la part de la formació necessària prèvia a l’inici de les tesis doc-
torals. S’ha de saber trobar l’alineament clar entre docència i recerca, perquè només es
podran plantejar els màsters amb una dimensió global i útils per a la inicialització en la
investigació des d’una activitat científica solvent i reconeguda. 

Les decisions que cal prendre en relació amb els màsters tenen, doncs, una estreta
vinculació amb les d’investigació. Segurament en aquest context, el tercer nivell de
reflexió, les coses són més fàcils perquè el pla estratègic de recerca és un instrument
força útil. Va quedar clar fa més de dos anys, quan el Claustre va aprovar la planificació
de la recerca, que era necessari establir línies prioritàries d’actuació en política cientí-
fica que permetessin focalitzar els esforços cap a direccions volgudes. 

Fins ara s’han resolt les estructures en la major part dels àmbits que el Claustre va
definir com a prioritaris. En els àmbits de la química i l’enginyeria química es va optar
per una estratègia conjunta amb la Generalitat creant l’Institut Català d’Investigació
Química, l’ICIQ, centre que està ja en funcionament i que finalment s’ha concretat com
un institut universitari adscrit a la URV; com a tal haurà de saber incardinar la seva
estratègia amb la dels centres i departaments dels àmbits de la química i l’enginyeria
química, especialment pel que fa a la formació de postgrau en la dimensió de Bolonya.
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Lògicament caldrà també anar establint les sinergies entre l’institut i els departaments
des de la perspectiva d’investigació i compartició de recursos i estratègies. 

En l’àmbit de l’arqueologia clàssica, la solució ha estat equivalent, en aquest cas,
amb la creació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, l’ICAC, també adscrit a la
URV i també plenament operatiu en el moment actual. La situació, però, no és estricta-
ment paral·lela perquè cal potenciar els àmbits de referència.

Pel que fa a l’àmbit del turisme, el treball s’ha centrat de moment en la proposta de
creació del CISTO, el Centre d’Innovació i Sostenibilitat en Turisme i Oci, una iniciativa
conjunta amb el sector empresarial i la Generalitat per construir un centre de recerca i
innovació al voltant d’aquest sector estratègic. 

En l’àmbit de l’enologia no s’ha fet cap actuació perquè fins ara l’estructuració dels
investigadors en el context del Centre de Referència en Tecnologia d’Aliments de la
Generalitat ha estat suficient. 

Finalment, dels àmbits que el Claustre va concretar en ferm com a estratègics, el de
prehistòria també està en fase avançada de definició d’una estructura: l’Institut de Pale-
oecologia Humana i Evolució Social, també una iniciativa conjunta amb la Generalitat,
tot i que en aquest cas l’Institut està molt directament vinculat a la URV. El projecte està
en fase avançada de concreció, amb l’acord d’implicació del nou govern ja pres i amb
el compromís de l’Ajuntament de Tarragona de finançar la construcció de les instal·laci-
ons.

Tot i que no ha estat concretat en ferm pel Claustre, però sí atenent l’acord pres
quan es va aprovar la planificació estratègica, s’ha pogut avançar de manera important
en l’àmbit de la biomedicina, ja que està en fase avançada de creació un institut univer-
sitari d’investigació amb la iniciativa conjunta de la Universitat i els hospitals universi-
taris Joan XXIII, Sant Joan i Pere Mata i la xarxa d’assistència primària. L’oportunitat
d’acreditació externa d’iniciatives conjuntes entre universitat i hospitals per afavorir
l’apropament de la investigació bàsica amb la clínica posada en marxa per l’Instituto de
Salud Carlos III i la bona posició relativa dels grups de recerca en biomedicina de la
URV i els seus hospitals universitaris, han fet possible arribar a l’acord de crear un nou
institut que permetrà resoldre una de les qüestions que en definir l’estratègia científica
va quedar pendent.

Seguint el que preveu el pla estratègic, i amb l’eina que dóna el nou Estatut de la
Universitat, que obre les portes a la creació de centres de recerca, s’ha començat a tre-
ballar per concretar els àmbits que, per trajectòria, també es podran considerar estratè-
gics i, per tant, que també s’hauran de potenciar mitjançant la definició d’estructures
pròpies. Per això s’ha endegat un treball d’estudi de la productivitat científica a la URV
que permetrà visualitzar els àmbits amb una trajectòria solvent, per concretar les estruc-
tures de recerca per posar en funcionament. 

El pla estratègic de recerca preveia que també tots els investigadors de la URV tro-
bessin les facilitats necessàries per realitzar satisfactòriament el seu treball. Aquest és un
repte significatiu per al bon funcionament de la Universitat, perquè cal que tots els
grups de recerca trobin el marc de treball adequat si es vol fer una universitat de dues
velocitats. Sempre s’ha buscat unificar els plantejaments i donar resposta suficient a uns
i altres, perquè la necessària definició de prioritats no comporti dificultats a la globalitat
dels grups, ja que una universitat investigadora no es construeix només amb uns pocs
àmbits prioritaris, sinó que és imprescindible aconseguir que la gran majoria del perso-
nal docent estigui directament implicat en la investigació.

La Universitat ha de saber trobar un equilibri on els diferents àmbits estiguin com-
pensats i en el qual les facilitats que els professors i professores trobin siguin les ade-
quades, prescindint de si estan o no en un àmbit prioritari. La construcció d’una
universitat de qualitat passa, sense cap mena de dubte, per la concreció de prioritats en
recerca i l’establiment d’aliances com les que hem aconseguit materialitzar, i per ali-
near els màsters i doctorats amb els entorns on hi ha suficient potencial investigadors,
com abans apuntava, però també passa per donar resposta a les necessitats de tots i
cadascun dels investigadors i per aconseguir que la formació d’especialistes en màsters
diversos estigui suficientment distribuïda per aprofitar al màxim el nostre potencial,
coincideixi o no amb prioritats científiques.

No és un repte fàcil l’adequació de l’organització i els processos per incorporar-nos
plenament a l’espai europeu de docència i recerca. Cal adaptar la metodologia docent
al sistema de formació centrat en l’alumne que preconitza la declaració de Bolonya, cal
definir un mapa de màsters i doctorats adequat a la nostra estratègia i cal acabar de des-
plegar el pla estratègic de recerca. 

Hi ha una segona dimensió del treball de la universitat que durant el darrer període
ha estat també en el centre de les nostres prioritats. La universitat necessita fer investiga-
ció per tal de poder impartir docència a nivell superior. La recerca és lliure: cada grup,
cada investigador elegeix el tema i l’orientació que li vol donar i en funció de la seva
preparació, del seu encert en les hipòtesis i de la seva experiència prèvia aconsegueix
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recursos externs per finançar els seus projectes. La llibertat del tema de treball i de l’ori-
entació donada a les investigacions d’uns i altres és un aspecte bàsic en el funciona-
ment de la universitat, fins i tot garantit en la Constitució com un dels drets
fonamentals. 

La investigació bàsica és fonamental en tota activitat científica i acaba sent determi-
nant a mitjà i llarg termini en el funcionament de l’economia dels entorns on es materi-
alitza. Segurament no és prou rendible a curt termini, i segurament per això estats com
el nostre han volgut prioritzar la investigació aplicada en front de la bàsica, amb les
consegüents mancances a les quals ens hem vist abocats uns i altres en els darrers anys.
Defensa, com molts altres, que cal afavorir la investigació bàsica perquè només així
aconseguirem que la societat progressi i millorin les condicions de vida de tothom. De
fet, segurament és amb la investigació bàsica que la universitat exerciria satisfactòria-
ment la seva funció a la societat. 

No obstant això, cal mantenir una activitat paral·lela centrada en la innovació, i en
aquesta funció la universitat hi té una tasca rellevant. A les universitats europees d’això
en diuen ara el tercer eix dels que conformen la responsabilitat de la universitat: docèn-
cia, recerca i implicació amb el territori a través de la innovació. És des de les universi-
tats d’un entorn concret que cal oferir respostes als processos productius d’aquest
entorn. Els universitaris han de saber treballar plegats amb les empreses per tal d’oferir-
los el seu coneixement per poder innovar en els processos productius i així mantenir-se
al nivell de competitivitat requerit. És clar que les empreses han de buscar als universi-
taris per a aquesta funció, perquè si no la interrelació no funciona.

Els experts propugnen que cal afavorir la innovació per fer possible la sostenibilitat
econòmica d’un territori, per evitar la deslocalització industrial i per aconseguir el pro-
grés continuat d’un entorn concret. I és evident que en els territoris, on es genera conei-
xement i des d’on és possible començar el procés d’innovació és la universitat. Per això
cal que els investigadors orientin part de la seva activitat científica cap a la innovació i
que, al mateix temps, siguem capaços de construir les estructures que facin possible
aquesta transferència de coneixement entre universitat i empreses per afavorir la
imprescindible innovació productiva.

S’han pres mesures, modificant les funcions a l’equip de govern per tal que un dels
seus membres pugui dedicar una bona part del seu temps a aquest tema, el tercer eix
que en diuen a Europa. També s’han tirat endavant un seguit de cursos, jornades, semi-
naris per informar els investigadors i donar-los els elements necessaris per poder entrar
en aquesta dinàmica. 

Una de les línies de treball en innovació gira a l’entorn de la creació dels parcs tec-
nològics, instruments per fer possible les primeres fases dels processos d’innovació.
Parcs que no han de sorgir només des de la universitat, sinó que cal que es creïn a partir
de la iniciativa conjunta amb els sectors productius i l’administració. Només des del tri-
angle empresa-universitat-administració és possible generar parcs tecnològics que en
un entorn determinant tinguin sentit i puguin ser un element clau en la seva sostenibili-
tat econòmica.

En aquest context s’ha treballat en una triple direcció, que respon a les principals
activitats econòmiques del nostre territori. Amb relació a la química, catalitzant la crea-
ció del Parc Tecnològic de Tarragona, que s’ha d’ubicar al costat del campus de Sescela-
des i que ha de fer possible el manteniment del sector químic al Camp pensant en una
producció diversificada i més sostenible econòmicament i ambientalment. Pel que fa al
turisme, l’altre gran eix de la nostra economia, la solució es conforma mitjançant el
CISTO.

L’altra línia de treball està relacionada amb el sector de l’alimentació. Aquí, la con-
creció està força més avançada perquè la creació del Tecnoparc a Reus és ja pràctica-
ment una realitat. Aquest parc tecnològic, que s’ubicarà al costat del campus Bellissens,
permetrà crear un centre important de recerca i innovació al voltant de la nova alimen-
tació, si finalment també s’aconsegueix traslladar al campus la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut, un projecte no immediat però ja en fase prèvia de discussió. 

Tot i que aquests són els eixos de la innovació, hi ha una altra iniciativa no directa-
ment relacionada amb la innovació però sí amb la funció de la universitat: el projecte
de la Savinosa com un centre d’estudis, recerca, difusió i trobada al voltant de la Medi-
terrània, un projecte ambiciós que ara s’està redactant en col·laboració amb la Cambra
de Comerç i per encàrrec de la Diputació de Tarragona, que té la voluntat d’articular un
eix de capitalitat a través del qual la URV pot potenciar i aprofundir la seva dimensió
internacional i, alhora, facilitar la innovació en els nostres àmbits de treball al voltant
de les ciències socials i les humanitats. 

Cal trobar una solució per tal de poder materialitzar tot el seguit de projectes a què
feia referència i per, en definitiva, construir la universitat integrada a l’espai europeu
que es defensa. Es refereix al tema econòmic, als ingressos que la URV hauria de tenir
per fer front a les seves necessitats i als seus projectes.
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En parlar d’ingressos cal tenir en compte un concepte especialment preocupant: el
de l’equitat en el finançament públic. La URV rep menys recursos per estudiant, com-
parativament parlant, que altres universitats públiques catalanes. En l’exercici 2001 la
URV va poder gastar per estudiant a temps complet 4.440€, la quantitat més baixa de
les universitats públiques catalanes; com que la xifra més alta fou de 7.107€/estudiants
a temps complet, la URV va disposar d’un 37% menys per estudiant que la universitat
més ben finançada. Altrament, un titulat costa a la URV 14.724€, mentre que la univer-
sitat amb més cost la xifra és de 22.691€; també en aquest paràmetre estem un 35%
per sota dels costos de la universitat més ben finançada.

Això és una situació terriblement injusta, perquè no hi ha cap raó que justifiqui que
els alumnes d’una universitat pública del nostre país rebin més diners que els d’una
altra. És clar que parlem de mitjanes i que els costos no són els mateixos en funció dels
ensenyaments que tingui cada universitat, però agafat així encara és pitjor perquè la
URV te alumnes de totes les tipologies: de medicina, d’enginyeria, de ciències, de cièn-
cies socials i d’humanitats, mentre que altres universitats només tenen alumnes d’algun
d’aquests àmbits.

Sempre s’ha dit que les diferències en finançament són degudes bé a les especifici-
tats d’alguna universitat, bé al començament des de zero d’alguna altra, bé a raons con-
junturals o històriques. Tot i que no es comparteix aquest discurs perquè la URV
comença el 1992 pràcticament des de sota zero perquè som hereus de situacions amb
costos que cal afrontar, com el sobredimensionament en recursos humans d’alguns
ensenyaments, hi ha una heterogeneïtat prou completa, hi ha també raons conjunturals
com les territorials o el factor d’escala, etc. I arriba un moment, 13 anys després de
crear-se la universitat, que el discurs ja no val. No es pot consentir per més temps la
injustícia d’aquesta situació. Cal reclamar, no, exigir, un finançament equitatiu sense
més dilació. Sense voler cap mal a les universitats públiques sobrefinançades en relació
amb la URV, es reclama la igualtat, és a dir que la Generalitat iguali el finançament al
de la universitat més ben finançada. Així la URV tindrà recursos per a la seva activitat
en igualtat de condicions, i podrà incorporar-se a l’espai europeu de la mateixa
manera. No és acceptable per més temps que els alumnes del sud rebin menys finança-
ment.

El conseller anterior va posar en marxa, a partir de l’exercici 2002, un nou model de
finançament que pretenia distribuir els recursos de forma equitativa. En el model es
tenia en compte els alumnes d’entrada, els matriculats segons la tipologia d’ensenya-
ment, els alumnes de sortida i la superfície de cada universitat. Un model discutible pel
que fa a criteris perquè no reflecteixen suficientment la realitat universitària, ja que no
inclouen finançament de la recerca, però al capdavall un model que podia donar un
resultat equitatiu en el finançament. 

El problema va sorgir en la seva aplicació, ja que pràcticament totes les universitats,
menys la URV i la UAB estaven sobrefinançades i el model, és lògic, preveia que cap
universitat rebria menys recursos que abans d’aplicar-lo, mentre que les mal finançades
anirien convergint cap al que els correspondria de forma progressiva. És a dir, no corre-
geix el mal finançament, només el reconeix, i l’alleugera en una part poc significativa.

Altrament, la concreció del nou model de finançament va portar a reconsiderar
molts ingressos, que van passar de ser finalistes a genèrics. Per exemple, abans la URV
rebia finançament finalista pels trams de docència, i amb el nou model va passar al
finançament genèric; així en força partides addicionals, la qual cosa va comportar que
tot i augmentar formalment el finançament respecte a abans del model, a la pràctica la
URV va passar a rebre menys ingressos. Més greu encara és el fet que amb el nou
model la URV no pot acabar d’igualar-se en finançament a les universitats més ben
finançades, perquè el sistema només permet arribar al que correspon segons el model,
no ultrapassar-lo si no és que el finançament anterior ja era superior. El model Mas-
Colell no permet, en definitiva, arribar a un sistema equitatiu.

Per sort, o millor per justícia, el conseller Solà ha reconegut davant el Consell Inte-
runiversitari i públicament aquí a Tarragona en l’acte de presa de possessió del nou
Consell Social, que aquesta situació s’ha de corregir i ha afirmat que les universitats que
estan per sota del model vigent rebran el que correspon ja en el pressupost d’enguany.
També ha indicat que l’augment de finançament previst a la Llei catalana d’universitats
haurà de servir per fer equitatiu el finançament interuniversitari, és a dir, que no seguirà
una distribució lineal. 

El rector manifesta els seus dubtes sobre si la millora serà suficient i si a curt termini
s’aconsegueix igualar el finançament entre universitats, perquè reconeix que no és una
tasca senzilla, però assegura que des de la URV ja no es pot acceptar per més temps la
injustícia que comporta la situació actual, que ha portat a tancar l’exercici del 2003
amb un petit dèficit. Dèficit que no correspon a més despesa de la prevista en el pressu-
post, sinó a la noassignació d’ingressos previsibles per part de la Generalitat. Així per
exemple, i tot i que sigui un detall, en fa esment en aquest informe perquè és el primer
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cop que passa per una situació de dèficit, en el tancament de l’exercici, una despesa
obligada com l’augment del 20% del complement de destinació a tots els funcionaris
docents no és reconeguda per ningú i cal fer-hi front perquè la llei hi obliga, a partir
dels recursos propis, sense cap ingrés que ho compensi. Com aquesta, altres situacions
equivalents han portat a un dèficit d’uns 440.000€, per a l’any 2003, dèficit que cal
corregir en l’exercici 2004 perquè la universitat no es pot endeutar sense autorització
explícita de la Generalitat, que només ho fa per inversions, no per despesa corrent, com
és natural.

Resulta delicat i complex iniciar una situació deficitària en un moment que els cos-
tos de funcionament de la universitat han augmentat molt per sobre de l’augment per-
centual dels ingressos, perquè tot i que oficialment no es reconeix des de l’entrada a
l’euro tot és molt més car que abans. De fet, si no hi ha correcció del model de finança-
ment, si no rebem els recursos que comparativament ens corresponen, a la pràctica no
es prodran fer tots els canvis que comporta la incorporació a l’espai europeu. Només es
prodria fer-ho veure, però no adaptar-se d’una forma real, i això, la URV no s’ho pot
permetre de cap manera. 

Fins ara, gastant moderadament, optimitzant la utilització dels recursos, s’ha pogut
fer funcionar de manera satisfactòria, la URV. Ara, però, això ja no serà possible, perquè
entrar al nou sistema docent vol dir canviar la mida dels grups, vol dir alliberar en part
el professorat de les obligacions docents actual, vol dir també disposar de recursos per
ser prou competitius en recerca donant facilitats als nostres grups i vol dir, en definitiva,
poder normalitzar la nostra situació financera. No per passar a gastar sense mesura ni
control, sinó per poder fer front a les despeses que exigeix una docència i una recerca
de qualitat.

De moment les promeses del conseller aporten optimisme, i per això des de l’equip
de govern es donarà la confiança al conseller Solà i s’esperà a veure com es concreta la
seva política. S’estarà, però, ben alerta per exigir que les promeses siguin realitades, per
poder aconseguir que la URV continuï la línia actual i es mantingui com una bona uni-
versitat en el context català i espanyol. 

És clar que no tot s’arregla amb més recursos: es poden millorar força els processos
fent més eficient l’organització, optimitzant la forma de fer i de treballar, replantejant la
utilització dels recursos, simplificant els procediments i les normatives. Es tenen moltes
iniciatives en marxa per anar-ho corregint progressivament i confia que a poc a poc
s’anirà aconseguint.

El balanç global de l’any és satisfactori pels resultats que col·lectivament s’han
aconseguit. Tot i els pocs recursos disponibles, s’ha demostrat que se saben fer les coses
bé, que la qualitat de l’activitat docent i de recerca és satisfactòria. Es pot estar orgullós
de pertànyer a la URV: els estudiants reben una formació de qualitat, la recerca és com-
petitiva i la interacció amb la societat és prou significativa. S’ha fet avançar força la
Universitat, i per això s’està globalment satisfet de l’any transcorregut.

Queden encara força reptes per aconseguir, hi ha encara molta feina a fer i per això
se seguirà un any més dedicant tot el temps, esforç i capacitat per dirigir la URV de la
forma més eficient possible, amb la col·laboració i complicitat de tots els universitaris.
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Disposicions

1  S’aprova el document referent als ensenyaments de postgrau a la URV i el desple-
gament del Pla Estratègic de Recerca amb el resultat següent:

Vots a favor: 50
Vots en contra: 0
Abstencions: 9

ELS ENSENYAMENTS DE POSTGRAU A LA URV I EL DESPLEGAMENT 
DEL PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA. LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ

OBJECTIU

Establir les línies generals de la política de programació d’estudis de postgrau i del des-
plegament del Pla Estratègic de Recerca que emmarcaran les actuacions i decisions
posteriors del Consell de Direcció i el Consell de Govern.

LA POLÍTICA SEGUIDA I LA SITUACIÓ ACTUAL

La planificació del mapa d’ensenyaments l’any 2000, revisada el 2002, conjuntament
amb les línies de política científica establertes el 1999 i la posterior planificació estratè-
gica de la recerca del 2001, han guiat les accions de govern i han orientat l’esforç
docent i investigador de la URV cap a la situació actual que es caracteritza per tenir
una universitat ben posicionada en el mapa d’ensenyaments de primer i segon cicle,
uns programes de doctorat amb un alt percentatge d’acreditacions de qualitat i una
qualitat científica significativa, especialment en alguns àmbits.

NECESSITAT DE DONAR RESPOSTES I DE POSICIONAR-SE 

Europa ha fet una aposta decidida cap a la construcció d’un espai comú d’educació
superior com a instrument clau en la promoció de la mobilitat dels seus ciutadans, la
seva ocupabilitat i el desenvolupament global del continent. Identifica l’Europa del
coneixement com a factor insubstituïble per al creixement social i humà i com a ele-
ment indispensable per consolidar i enriquir la ciutadania europea, i dóna a les univer-
sitats el paper central en el desenvolupament de la seva dimensió cultural. Aquesta
aposta, a partir de la declaració de Bolonya, ha revolucionat els sistemes universitaris
arreu d’Europa i, encara que amb retard i força confusió, està a punt de fer el mateix
amb l’espanyol.

Els reptes principals als quals des de l’administració i les universitats hem de donar
resposta són:

◆ El canvi de l’arquitectura de titulacions i del model docent en la convergència cap
a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

◆ La configuració del mapa de graus estatal i de postgraus català.
◆ L’establiment de nodes i xarxes d’excel·lència científica que s’estructuren per tenir

presència i visibilitat estatal i en l’àrea europea de recerca.
◆ La demanda d’implicació de la universitat en la transició dels territoris cap a

l’economia del coneixement (la tercera missió): innovació i formació permanent al llarg
de la vida.

Dins del conjunt del sistema universitari català o espanyol, la URV es troba en una
relativa bona posició. D’alguna manera, en els darrers anys s’han fet avenços en direc-
cions ja orientades al procés de convergència, des del disseny d’un mapa d’ensenya-
ments, la introducció d’innovacions concretes en metodologia docent, i l’important
canvi cultural al voltant del concepte d’activitat acadèmica, fins a l’elaboració de sen-
gles plans estratègics de recerca i de docència. Per tal que aquest relatiu bon posiciona-
ment inicial es concreti a l’hora de la veritat en la identificació del caràcter propi de la
URV dins l’EEES cal, en aquest moment, trobar línies d’actuació clara en matèria de
programació d’estudis de postgrau i de desplegament del Pla Estratègic de Recerca.

La URV, amb les característiques pròpies que la missió encomanada pel Parlament
de Catalunya li confereix, és una universitat amb tot el significat de la paraula, sense
qualificatius innecessaris, ni perifèrica ni territorial ni, en el límit, caldria dir investiga-
dora, encara que cal posar-hi èmfasi per assenyalar que no és possible concebre univer-
sitats de grau i universitats de postgrau; de la mateixa manera, dins la Universitat, és
inconcebible pensar en centres/departaments de grau o de postgrau o, finalment, pro-
fessorat de grau o professorat de postgrau. 

En aquesta línia, cal donar una visió general del perfil d’universitat a què la URV
aspira, que es resumeix en:
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◆ Universitat que combina la recerca, la innovació i la transferència amb la forma-
ció de grau i postgrau i la formació d’investigadors en tots els àmbits del coneixement.

◆ Universitat que és reconeguda i acreditada internacionalment en àmbits de quali-
tat científica i de formació de postgrau/doctorat.

◆ Universitat que incorpora el coneixement a les persones i organitzacions a través
de la formació al llarg de la vida i la innovació, per liderar el progrés territorial.

◆ I tot això, al mateix lloc, fet per les mateixes persones i, sovint, al mateix temps.

PROPOSTA DE LÍNIES D’ACTUACIÓ PER ESTABLIR EL MAPA DE POSTGRAUS 
I EL DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA

Tenint en compte els reptes plantejats i la posició de futur a la qual la URV vol arribar,
es plantegen les línies d’actuació següents que hauran d’orientar l’acció política i la
presa de decisions dels òrgans de govern de la URV:

◆ Amb voluntat d’universitat investigadora en el context de l’EEES, i amb relació al
mapa d’ensenyaments, la URV es planteja com a objectius:

- Mantenir i augmentar, si és possible, el nombre d’entrada d’estudiants a ensenya-
ments de grau.

- Assolir la proporció de 2/3 d’estudiants TC de grau i 1/3 d’estudiants TC de
postgrau.

◆ Dins del ventall de perfils possibles, la URV procurarà que tots els seus àmbits de
coneixement tinguin projecció en els ensenyaments de postgrau. 

◆ Per a la confecció del mapa d’ensenyaments de postgrau, la URV alinearà els seus
criteris amb els que plantegin el DURSI per a la programació d’ensenyaments i els ens
acreditatius competents (nacionals, estatals i internacionals) per a l’acreditació/certifi-
cació dels ensenyaments.

◆ Per als àmbits identificats com a prioritaris de recerca, la URV ha d’erigir-se en
referència de formació superior a Catalunya/Espanya i en node primari en les xarxes
europees corresponents.

◆ El desplegament del Pla Estratègic de Recerca esdevé un instrument per 
- Estendre i consolidar l’activitat de recerca de qualitat a tots els àmbits de coneixe-

ment (posicionament horitzontal).
- Fer més visibles els àmbits prioritaris de recerca, com a referents de formació uni-

versitària superior.
◆ L’estructuració de la recerca a la URV, mitjançant la creació de (i/o la participació

en) centres, instituts o altres estructures de recerca, s’orientarà a fer visible la URV com
a referent europeu de formació superior en àmbits prioritaris.
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Càrrecs i personal

2  S’aprova que els representants dels estudiants que formaran part de la Mesa del
Claustre siguin el Sr. Josep Rodrigo i la Sra. Mireia Solé.

3  S’aprova crear la Comissió per a la Qualitat Institucional amb la composició
següent:

Representants del col·lectiu docent i investigador:
Agrupació A: Dr. Francesc Vidal Marzal, Dra. Roser Ricomà Muntané
Agrupació B: Dr. Josep Oliveras Samitier, Dr. Ángel-Pío González Soto
Agrupació C: Dra. Misericòrdia Carles Lavila, Dr. Santiago J. Castellà Surribas
Agrupació D: Dr. Jordi Gavaldà Casado, Dr. Josep Manel Ricart, Dr. Alejandro Are-

nas Moreno

Representants del personal d’administració i serveis:
Sra. Sara Gimeno Vila, Dr. Martí Yebras Cañellas

Representants dels estudiants:
Sr. Jordi Icart Gomis, Sr. Lluís Fernández Alcántara

4  S’aprova crear la Comissió de seguiment de la gestió dels òrgans de govern amb la
composició següent:

Representants del col·lectiu docent i investigador:
Agrupació A: Dr. Jordi Mallol Mirón, Joan Vendrell Ortega
Agrupació B: Dra. Cristina Andreu Jiménez, Dr. Jordi Tous Pallarès, Dr. José Antonio

Díez Calzada
Agrupació C: Dr. Jorge de Andrés Sánchez, Dr. Joan Baucells Lladós
Agrupació D: Dr. Josep Font Capafons, Dr. Sergio Gómez Jiménez, Dra. Marta

Calull Blanch, Dr. Antonio Garijo Real, Dra. Josepa Salvadó Rovira

Representants del personal d’administració i serveis:
Sra. Pepi Amador Merino, Sra. Arantxa Tèvar Beunza

Representants dels estudiants:
Sr. Jordi Icart Gomis, Sr. Lluís Fernández Alcántara

5  S’aprova l’elecció dels representants del col·lectiu docent i investigador per
cobrir vacants al Consell de Govern, el resultat de la qual ha estat el següent:

Professors doctors de cossos docents universitaris:
Agrupació A: Dr. Ricardo Closa Monasterolo
Agrupació B: Dr. Pere Gallardo Torrano
Agrupació D: Dr. Josep Manel Ricart Pla, Dr. Fernando Zamora Marín

Altres professors:
Sra. Maria Antònia Martorell Poveda

6  S’aprova l’elecció dels representants de l’alumnat al Consell de Govern, el resul-
tat de la qual ha estat el següent:

Sr. Lluís Fernández Alcántara, Sr. Jordi Icart Gomis, Sr. Gerard Baiget Dolcet, Sr. Josep
Rodrigo Panisello
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CONSELL DE GOVERN DE 15 DE JULIOL DE 2004

Informe del Rector

Dins l’àmbit estatal de política universitària i amb relació als nous responsables d’uni-
versitats a l’Estat, encara no s’ha manifestat clarament quina serà la seva línia política
en els temes que ens afecten, tot i que ja es detecta una clara voluntat de més entesa
amb les universitats i s’espera que la ministra anunciï les seves prioritats.

Dins l’àmbit català, pel que fa a política general, s’ha mantingut una reunió de les
universitats amb el conseller Joan Saura amb l’objectiu que participin en el procés polí-
tic de reforma de l’Estatut d’autonomia. Es va demanar una presa de posició de les uni-
versitats quant als àmbits de competència exclusiva de la Generalitat que s’haurien de
preveure en el camp d’universitats i recerca. Es va demanar també que s’obrin vies per
facilitar la participació dels membres de la comunitat universitària en l’elaboració de
l’Estatut. La Dra. Zaragoza assumirà dins de l’equip rectoral la tasca de seguiment del
procés de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Dra. Montserrat Duch for-
marà part, en representació de la URV, de la comissió de treball de l’ACUP.

En aquest període hi ha hagut dues reunions de la Junta del Consell Interuniversitari
de Catalunya (CIC) i una reunió del Ple. Com a temes més destacats, els que fan refe-
rència a qüestions pressupostàries: se’ns ha informat amb detall de les dificultats deriva-
des de la política del Govern anterior de no aprovar per Consell Executiu els temes que
comportaven plurianualitat i els contractes programa, la qual cosa els ha comportat
haver de donar comptes del deute important que arrossegava el DURSI, calculat en
1.000 milions d’euros. Se’ns ha informat també que el DURSI està entre les prioritats
pressupostàries del Govern i, per tant, enguany el pressupost s’apujarà al voltant del
9%, percentatge que serà superior en el cas de les universitats.

L’altre aspecte important del CIC és la política per fomentar el procés de construcció
de l’espai europeu d’educació superior (EEES), que està impulsant la Conselleria i consis-
teix a posar en marxa un procés pilot de transformació de les titulacions actuals.

En el CIC es va tractar també sobre una nova organització d’aquest òrgan, pel qual
es creen comissions diferents de les anteriors i, com a novetat, totes les comissions
menys la de programació seran presidides pels rectors per un període d’un any d’acord
amb una proposta formulada per l’ACUP. Les presidències es distribueixen de la forma
següent: Comissió de Personal Acadèmic, presidida per la UdG; Comissió de Recerca,
per la URV; Accés i Afers d’Estudiants, per la UPF; Comissió de Política Lingüística, per
la UOC, i Comissió de Política Universitària, per la UB.

Finalment es va informar que l’Oficina de Preinscripció es transforma en Oficina
d’Orientació, que es vol facilitar la política de participació de les universitats en cicles
formatius de grau superior i que l’any vinent les beques universitàries seran ja gestiona-
des per la Generalitat.

Respecte a la política catalana, es va reunir el Consell de Direcció de l’Agència de
Qualitat per tractar d’analitzar com havia anat el primer any de funcionament i buscar
les millores necessàries. Es va concretar, d’una banda, que la Generalitat definiria la
figura de professor contractat, necessària per millorar el procés d’acreditació, que es
revisarien els criteris emprats i se’n donaria publicitat, i que tot el procés es faria trans-
parent. La Comissió Permanent de l’Agència revisarà els procediments i criteris amb
l’objectiu de millorar el procediment actual.

Pel que fa a la política pròpia de la URV, i amb relació a les qüestions acadèmiques
i concretament en els resultats de la primera assignació de places, per primera vegada
els resultats són relativament negatius, ja que la no-posada en marxa de nous ensenya-
ments no ha corregit la situació de davallada demogràfica.

Per al curs 2004-05 hi ha 1.572 alumnes assignats en primera opció, mentre que
l’any anterior n’hi va haver 1.723. És a dir, un 8,8% menys amb relació al curs passat i
un 5,1% menys amb relació a la mitjana mòbil dels darrers tres anys. Alguns ensenya-
ments han guanyat alumnes i destaquen Mestre de primària, Infermeria, Publicitat i
Relacions Públiques, Turisme i Ciències Empresarials. Altres s’han mantingut i d’altres
han perdut alumnes significativament. Els que n’han perdut per sobre del 25% són ET
Informàtica de Sistemes i de Gestió, ET Telemàtica, Enginyeria Química, Economia,
Relacions Laborals, Geografia i Història de l’Art.

Segurament en aquesta pèrdua d’alumnes hi intervenen diversos factors: la disminu-
ció de la població, la reducció en els alumnes aprovats de les PAU a Catalunya i, espe-
cialment a Tarragona, que ha estat superior, l’augment molt significatiu del pas
d’alumnes cap a cicles formatius de grau superior, l’increment notable de places dispo-
nibles a Barcelona i, també, és clar, les tendències al canvi de preferències que s’obser-
ven en funció de l’evolució del mercat laboral. Tot plegat, un seguit de factors de difícil
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valoració i interpretació. Amb les titulacions actuals la tendència continuarà i, per tant,
s’haurà de seguir ajustant l’oferta de titulacions de grau a les demandes dels estudiants
del nostre territori i també s’haurà de començar una política seriosa i ambiciosa en els
títols de postgrau oficials.

El proper curs s’iniciarà un nou ensenyament: Periodisme. Amb el vistiplau de la
DGU, s’ha signat l’acord amb la Universitat de Lleida, que preveu l’accés de 25 estudi-
ants procedents de la URV al segon cicle de la UdL, sense cap prova addicional. Pel
que fa a la UAB, accepta l’accés d’aquells estudiants que tinguin el primer cicle de la
URV, amb la nota de tall d’entrada corresponent a la UAB, sense cap prova addicional. 

Una qüestió important respecte a l’oferta docent és la que fa referència als progra-
mes de doctorat i a l’acreditació externa a través del procés d’obtenció de les mencions
de qualitat. S’han dut a terme les auditories dels sis programes de doctorat amb menció
de qualitat que liderem directament, tots amb valoracions positives. Altrament s’ha
conegut el resultat de les noves mencions; enguany la URV n’ha obtingut tres de noves
directes (Enologia, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia, i Dret de l’Empresa i la Con-
tractació) i tres més d’indirectes; per tant, ara ja té setze programes amb menció de qua-
litat, una fita notable per a la Universitat, que l’equip de govern espera es pugui
consolidar amb la nova política de màsters.

En aquest context de programació, és important assenyalar també la prova pilot que
s’ha endegat en 5+3 estudis de la Universitat, com un primer pas decidit cap a la con-
vergència europea, no només relativa a l’estructura docent de 3+2, sinó especialment
pel que representa d’adequació real al sistema ECTS.

Finalment, pel que fa les qüestions docents, s’ha avançat força en la definició del
que s’anomena currículum nuclear de la URV. En aquest context, el curs vinent es
començarà de forma decidida a generalitzar l’ensenyament de l’anglès i tot el que fa
referència a les competències en TIC.

Pel que fa als aspectes pressupostaris, ja es disposa d’informació sobre el pressupost
2004, una situació realment atípica perquè sempre és a l’inici de l’any quan se sap
quina serà l’aportació de la Generalitat a les nostres finances. Els ingressos previstos per
al 2004 han variat de manera important i positiva pel que fa a la URV. Per diverses
qüestions:

1. La URV ara rebrà directament el 100%, és a dir, la subvenció bàsica serà la que
resulta d’aplicar el model de finançament. A més, a la subvenció bàsica s’hi ha aplicat
un increment de l’IPC del 4,7. Finalment, hi ha un tercer factor important en el càlcul
de la subvenció bàsica: és el que fa referència al pes relatiu que la URV té en el sistema
català públic. L’any anterior tenia un pes del 7,41%; enguany ha passat al 7,708, tres
dècimes que són molt significatives en el càlcul final. Aquests tres condicionants han fet
que la subvenció bàsica de la URV augmenti un 11,63% amb relació a la del 2003, el
percentatge més alt de les universitats catalanes. 

2. L’aplicació del 30% d’augment plurianual del pressupost ha canviat en funció de
les previsions fetes. L’ACUP havia acordat que s’inclourien com a ingressos del 2004 la
part proporcional i lineal que corresponia a la URV dels pressupostos del 2003 i del
2004, com a conseqüència d’una interpretació literal del que diu la LUC i sense voler
considerar que l’augment podia no ser lineal entre universitats. Ara, amb dades reals, el
pressupost del 2004 no preveu la consignació corresponent al 30% del 2003, sinó que
comença a aplicar-se a partir del 2004, això sí, amb un lleuger augment del percen-
tatge, ja que els anys de distribució són un menys i passa a ser d’un 3,82% anual per
sobre l’IPC. La distribució d’aquest 3,82, que l’any 2004 corresponen a 19,9 milions
d’euros per al conjunt del sistema, s’ha fet, per decisió de la Conselleria, segons el cri-
teri següent: “10M€ es destinen al finançament de projectes o activitats que estiguin en
consonància amb el Pla Estratègic de Recerca de la Universitat. Han distribuït aquest
import entre les diferents universitats prenent com a indicador el nombre de professors
amb almenys un tram de recerca corresponent al valor del curs 2002-03. D’altra banda
els 9,9 M€ restants han estat distribuïts d’acord amb els percentatges de participació en
la subvenció bàsica agregada, amb un increment addicional de 60.000€ per a cada
una de les tres universitats amb ubicació geogràfica més allunyada de Barcelona.
Aquesta partida s’haurà de destinar a accions de millora que cada universitat haurà de
comunicar al DURSI, entre les quals ressalten les relatives a l’obligatòria i necessària
adaptació de les universitats catalanes a l’EEES en els propers anys (formació de profes-
sorat de cara a les noves tecnologies d’aprenentatge, adaptació de tecnologies i espais,
etc.)”. La distribució de l’escreix per recerca en comptes de pel nombre de professors es
farà per indicadors que quantifiquin els resultats de la recerca.

L’aplicació d’aquests dos plantejaments ens porta a una previsió d’ingressos per
transferència del DURSI que és, en total, un 15,27% superior a la del 2003, i s’arriba a
una transferència global, per tots els conceptes, de 43.527.987,31€. Per tant, la discus-
sió del tema econòmic ha acabat amb una molt bona notícia per a la URV, perquè dis-
posa de més recursos. Tot i això no estem encara del tot satisfets perquè no s’ha decidit
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una actuació plurianual que permeti convergir el finançament per alumne entre les
diverses universitats.

Això te diverses conseqüències. La primera és que el pressupost del 2004, contra el
que es preveia en un principi, no tindrà dèficits si s’executa correctament.

La segona és que es disposa de més diners dels previstos i són diners consolidables,
per tant, que poden afectar el capítol 1. Per això es prepararà una proposta de modifica-
ció del pressupost que es portarà a aprovació al proper Consell de Govern amb les pri-
oritats següents: millorar la relació PAS/PDI, molt esbiaixada en el moment actual,
emfatitzar les necessitats derivades de la nostra incorporació a l’EEES i, finalment, les
que derivin del desplegament dels plans estratègics de docència i de recerca. 

Pel que fa a la recerca i amb relació als criteris de distribució dels recursos disponi-
bles per a la investigació, se seguiran emprant els mateixos criteris que en anys anteri-
ors mentre s’espera que la Comissió de Recerca tingui preparada una proposta.

Amb relació a la constitució de l’Institut de Biomedicina, ha calgut que el nou
Govern de la Generalitat accepti el plantejament formulat. Ara falta signar el conveni
de constitució de la Fundació que regirà l’Institut i tancar la planificació estratègica del
projecte. D’altra banda, s’han tingut reunions amb les fundacions de l’entorn sanitari
que hauran de vincular la seva activitat al nou institut. Les converses han estat realment
positives i s’espera poder construir una estructura potent d’investigació al voltant del
que s’anomenarà Institut de Recerca en Biomedicina Pere Virgili.

En el context dels temes de recerca i amb relació a la gestió dels projectes euro-
peus, fins ara els projectes finançats per la Unió Europea, la majoria del V o VI Pro-
grama marc de recerca, els gestiona la FURV. En els darrers anys, l’informe de
l’auditoria externa exposa que la gestió d’aquests projectes a través de la FURV no uti-
litza la via correcta i cal regularitzar aquesta situació. S’han buscat les fórmules jurídi-
ques perquè sigui vàlida i el procediment també sigui legal, però s’està en una situació
relativament feble perquè els projectes de recerca de la Unió són per finançar una acti-
vitat que és bàsica a la Universitat com la recerca, i és difícil trobar mecanismes que
justifiquin una gestió delegada en una activitat nuclear. Per això l’equip rectoral ha ana-
litzat amb detall quins passos s’han de seguir. En primer lloc, pel que fa al tema de l’IVA
s’ha contractat un gabinet d’assessorament fiscal per que indiqui a la URV què ha de fer
per desgravar aquest impost des de la Universitat directament. Des d’una perspectiva
d’acció política i de gestió, cal replantejar l’actual model de gestió dels projectes finan-
çats per la Unió Europea.

D’altra banda, pel que fa a les relacions internacionals, es necessita enfortir l’estruc-
tura de què es disposa en aquest àmbit per poder gestionar i impulsar el conjunt de les
relacions internacionals amb altres universitats. No només per als Erasmus, sinó per a
les dobles titulacions i per als projectes diversos de col·laboració i cooperació, inclosos
els de recerca amb altres universitats, el que anomenem projectes europeus. No es pot
gestionar tot en part des de la URV i en part des de la FURV. Cal un impuls decidit per
unificar tot aquest potencial i dimensionar-lo adequadament. Altrament caldrà un
impuls polític addicional en què la delegada per a aquest tema i jo mateix estem tirant
endavant, perquè les relacions internacionals funcionin de forma satisfactòria. S’ha
d’aconseguir que les relacions internacionals funcionin de forma professional i automà-
tica. 

Vist el tema de la gestió dels projectes europeus i la situació de les relacions inter-
nacionals, s’ha començat a analitzar la possibilitat de crear al si de la mateixa estruc-
tura de la Universitat un servei de relacions internacionals que agrupi totes les activitats
en aquest àmbit, és a dir, projectes de recerca, projectes de cooperació, programes
Erasmus, dobles titulacions, estudiants estrangers, etc. És clar que està força condicio-
nat a la disponibilitat de recursos, però cal avançar decididament cap a aquesta direc-
ció i per això proposo que comencem de forma pilot a gestionar els projectes europeus
des de la mateixa Universitat. No canviant encara l’estructura ni les decisions anteriors,
però sí iniciant amb algun projecte que ens sembli convenient la prova pilot que cal fer
per ajustar els nostres procediments a aquesta nova situació.

Una altra temàtica és la que fa referència al projecte de la Savinosa, una iniciativa
que, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona i per encàrrec de la Dipu-
tació, s’està tirant endavant. El president de la Cambra i jo mateix vam fer conèixer al
president de la Diputació que volíem preparar un projecte per donar un ús públic a un
espai singular i emblemàtic com és la Savinosa, perquè estàvem interessats a capitalit-
zar l’ús que se’n pogués fer. El projecte està força avançat i gira al voltant de construir
un complex que permeti la realització d’activitats alhora locals i globals, centrades en
la temàtica de la Mediterrània perquè considerem que l’espai ho permet i perquè ente-
nem que el treball en aquest tema pot posar en valor moltes de les nostres activitats,
força de les que considerem prioritàries a la URV com la nutrició, el turisme o l’enolo-
gia i d’altres que engloben un seguit de grups de recerca que poden trobar empara en
les seves activitats com els que treballen en temes de migracions, interculturalitat, etc.
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El projecte es planteja amb la voluntat de construir un nucli de capitalitat i d’activitat
permanent al volant del potencial de la Mediterrània i la seva cultura i inclou, entre
altres propostes, la posada en marxa d’una universitat d’estiu interuniversitària.

Pel que fa a les obres de la Facultat de Química i la Facultat d’Enologia, d’una
banda, i l’Escola Universitària de Turisme i Oci, de l’altra, funcionen satisfactòriament i
es podrà iniciar el curs a les noves instal·lacions. Per a les noves facultats de Química i
d’Enologia, hi ha problemes seriosos per la necessitat de signar el conveni per a la
segona part del pla d’inversions per poder convocar els concursos que faltaven d’equi-
pament i acabament. Hi ha hagut molt bona resposta del DURSI per fer-ho possible.

A l’Escola Universitària de Turisme i Oci hi ha incertesa també per l’equipament,
que finalment amb el FEDER i un ajut parcial de l’Ajuntament s’ha pogut resoldre; per
tant, també aquí tindrem noves i bones instal·lacions el curs vinent.

Una altra qüestió relacionada amb les obres són els aparcaments. En el darrer CdG,
es va prendre un acord, en certa manera polèmic, sobre com s’havia d’actuar amb rela-
ció als aparcaments del campus Centre i del campus Sescelades. S’han fet gestions amb
quatre possibles adjudicataris dels aparcaments, converses que han tingut un resultat
negatiu. Cal doncs, buscar-hi solucions pragmàtiques a fi que els cotxes puguin arribar
als campus. Això vol dir que s’ha de fer possible el condicionament d’un espai pla que
no sigui de fang sinó d’un material insoluble amb aigua. És a dir, que sigui de ciment o
d’asfalt o una cosa d’aquest tipus. Voldríem deixar als dos campus un tractament equi-
valent, amb un sistema consistent en un sistema doble. D’una banda, que hi hagués un
espai de pagament moderat en cadascun dels campus i la resta, un espai obert, gratuït.
Això ens permet abordar els costos que representa per a la Universitat, sempre que
mantinguem un espai de pagament moderat que a la llarga o a molt llarg termini pugui
anant compensant la inversió que es faci en aquest projecte. Es proposa fer al campus
Sescelades un espai de pagament pel qual es paguin uns 12€ al mes aproximadament,
que s’anirà actualitzant amb l’IPC corresponent i deixar un espai lliure al campus Cen-
tre al darrere de la Facultat, un tros, i al campus Sescelades, també deixar dos espais
lliures, un, el que hi ha al darrere de l’Escola d’Art, i l’altre, el que hi ha al darrere de les
facultats de Química i Enologia i un tercer, que ja existeix, que ara ja està impermeable,
que és el que hi ha al voltant de la FCEP. Ha de quedar clar que al campus Centre no es
farà tot l’espai previst possible sinó només el que ara està pla i que ocupa una superfí-
cie aproximada d’1 hectàrea.

Canviant de tema, la Universitat d’Estiu està tenint una bona resposta, amb incre-
ment d’alumnes respecte a l’any anterior i amb quatre cursos suprimits per manca
d’alumnes. Cal, doncs, ajustar el nombre de cursos al nombre d’alumnes potencials.

S’ha decidit activar el domini urv.net com a domini principal de la URV a la xarxa,
compatible amb l’urv.es antic. En paral·lel, es canviaran les adreces dels professors i
PAS per un nom.cognom@urv.net, tal com fem amb els estudiants i molt més útil per fer
els processos d’assignació de dominis automàtics. Les adreces antigues es conservaran
per no perdre prestacions.

S’ha creat una zona a la web on hi ha totes les normatives d’us intern i les externes
que ens afecten, completament actualitzada i, esperem, útil per poder trobar tota la
informació que es necessiti.

Finalment, la inauguració del curs serà dia 20 de setembre. El conferenciant serà el
professor Bichara Khader, director del Centre d’Estudi i Investigació del Món Àrab Con-
temporani de la Universitat Catòlica de Lovaina.
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Disposicions

1  Atès el resultat negatiu de les converses amb diferents adjudicatàries per explotar
els serveis d’aparcaments del campus Centre i del campus Sescelades, s’acorda
modificar l’acord pres en la sessió de 30 d’abril en els termes següents:

S’acorda condicionar els espais previstos per a aparcaments al campus Centre i al
campus Sescelades i establir en tots dos un espai de pagament moderat i un espai obert
de caràcter gratuït.

2  S’aprova el document marc de programació de postgrau i estructuració de la
recerca.

DOCUMENT MARC DE PROGRAMACIÓ DE POSTGRAUS
I ESTRUCTURACIÓ DE LA RECERCA

1. MARC GENERAL

El passat 20 de maig de 2004 el Claustre de la URV va acordar les línies generals
d’actuació de la política de programació d’estudis de postgrau i de desplegament del
Pla Estratègic de Recerca que han d’emmarcar les actuacions i decisions posteriors del
Consell de Direcció i del Consell de Govern en aquest procés.

En la mateixa sessió del Claustre es va proposar el següent ordre d’actuacions i
d’agents per al desenvolupament de les línies d’actuació aprovades:

◆ Estudi institucional sobre postgraus i visibilitat científica de la URV
◆ Marc per a establir postgraus i centres de recerca en els àmbits prioritaris (Consell

de Govern)
◆ Estudi de les propostes i/o expressions d’interès (Comissió delegada d’Ordenació

Acadèmica i Científica)
◆ Proposta d’un mapa d’ensenyaments de postgraus i, si s’escau, d’estructures de

recerca en àmbits prioritaris (Consell de Govern)
Prèvia a la presentació al Consell de Govern, el contingut de la proposta ha estat

discutit en:
◆ Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica ampliada. Reunió extraordinària de

22 de juny.
◆ Junta Consultiva. Reunió de 28 de juny.
◆ Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica. Reunió ordinària de 8 de juliol.

LÍNIES D’ACTUACIÓ PER ESTABLIR EL MAPA DE POSTGRAUS I EL DESPLEGAMENT

DEL PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA

◆ Amb voluntat d’universitat investigadora en el context de l’EEES, i en relació al
mapa d’ensenyaments, la URV es planteja com a objectius: a) mantenir i augmentar,
si és possible, el nombre d’entrada d’estudiants a ensenyaments de grau, i b) assolir
la proporció de 2/3 d’estudiants TC de grau i 1/3 d’estudiants TC de postgrau.

◆ Dins el ventall de perfils possibles, la URV procurarà que tots els seus àmbits
de coneixement tinguin projecció en els ensenyaments de postgrau. 

◆ Per a la confecció del mapa d’ensenyaments de postgrau, la URV alinearà els
seus criteris amb els que plantegin el DURSI per a la programació d’ensenyaments i
els ens acreditatius competents (nacionals, estatals i internacionals) per a l’acredita-
ció/certificació dels ensenyaments.

◆ Per als àmbits identificats com a prioritaris de recerca, la URV ha d’erigir-se en
referència de formació superior a Catalunya/Espanya i en node primari en les xarxes
europees corresponents.

◆ El desplegament del Pla Estratègic de Recerca esdevé un instrument per: a)
estendre i consolidar l’activitat de recerca de qualitat a tots els àmbits de coneixe-
ment (posicionament horitzontal), i b) fer més visibles els àmbits prioritaris de
recerca, com a referents de formació universitària superior.

◆ L’estructuració de la recerca a la URV, mitjançant la creació de (i/o la participa-
ció en) centres, instituts o altres estructures de recerca, s’orientarà a fer visible la
URV com a referent europeu de formació superior en àmbits prioritaris.
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1.1 Antecedents i context 

Configuració del mapa d’ensenyaments 

La URV ha desenvolupat, en els darrers anys, una programació d’estudis en els ense-
nyaments de pregrau que ha donat resultats positius en termes de resposta a la
demanda i d’accés de la URV a nous àmbits del coneixement. Els procediments que
han contribuït a la formulació d’aquestes polítiques i en la presa de decisió consegüent
s’han fonamentat en la valoració de criteris sorgits de les anàlisis dels contexts intern i
extern.

Les estratègies per a la programació de nous ensenyaments de primer i/o segon cicle
aprovades en els Claustres de 2000 i 2002, s’han centrat en:

1. Oferir un ventall ampli d’ensenyaments que cobreixin les necessitats transversals
de formació i que presenten necessitats equivalents a tots els territoris. 

2. Impartir aquells ensenyaments que tinguin importància per la singularitat del ter-
ritori, i orientar els ensenyaments actuals cap a aquestes singularitats.

3. Impulsar la implantació d’ensenyaments en àmbits estratègics de futur des del
punt de vista social i econòmic.

En aquest sentit, es van identificar àmbits transversals en els quals s’espera que una
universitat generalista com al nostra hi desenvolupi activitat docent i també àmbits de
posicionament de futur:

Àmbits transversals Àmbits de posicionament de futur
Salut Cultura Societat de la informació
Educació Lleure Telecomunicacions
Economia Nutrició Comunicació
Lleis Medi ambient Biociències/biotecnologia

Per altra banda, la política de programació ha de respondre, també, a un doble
posicionament: diversificar l’oferta en tots els àmbits i singularitzar-la en aquells que
haurien de ser característics de la URV, si no exclusius.

Diversificació: Humanitats, Ciències socials, Ciències de la salut, Ciències experi-
mentals, Tècniques.

Singularització: Química, Enginyeria Química, Enologia, Arqueologia, Turisme
(ensenyaments exclusius i/o característics de la URV). 

La nova arquitectura de les titulacions que s’estableix en el model de convergència
cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica la reprogramació de l’oferta
de titulacions, els nous graus i els nous postgraus, i una reforma en profunditat dels
continguts i objectius adequada a la nova visió dels estudis.

Context actual Context futur

El procés de convergència a l’EEES és, naturalment, ric en debats i posicionaments
diferents. L’acord del Claustre sobre línies d’actuació en matèria de programació de
postgraus i estructuració de la recerca i el present document marc que les desenvolupa,
respon a la interpretació que des de la URV es fa d’aquest procés endegat amb la decla-
ració de Bolonya.
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Per altra banda, el procés de convergència europea d’educació superior es preveu
que se sustenti de manera rellevant en sistemes de qualitat compartits, i es reserva als
estats la coordinació de la seva implantació. Així, el Consorci Europeu d’Acreditació,
del qual formen part les agències nacionals de qualitat, té previst per aquest any arribar
a un conjunt de criteris i a una metodologia comuna que permeti establir un marc euro-
peu. Aquest marc europeu ha de permetre, en el 2007, el reconeixement mutu de les
decisions d’acreditació entre agències, fet que suposarà en el 2010, data d’entrada en
vigor de l’EEES, la possibilitat que els governs de la Unió Europea legislin per adoptar
mesures tendents al reconeixement oficial i mutu de titulacions acreditades en els dife-
rents estats participants en el Consorci Europeu d’Acreditació, entre els que hi ha l’estat
espanyol.

El Pla Estratègic de Docència-2003 primer i el recent acord del Claustre sobre línies
d’actuació defineixen la base de l’estratègia de la URV per respondre a aquest nou con-
text i que es pot veure resumida en la taula següent:

El marc i el ritme dels processos de programació dels nous graus i postgraus depe-
nen de les administracions catalana i estatal. La situació d’indefinició actual després
dels canvis polítics ocorreguts durant el curs 2003/04 s’espera que es desactivi a inicis
del proper curs amb la previsió que:

◆ A principis del curs 2004/05 s’aprovin a nivell estatal els decrets legislatius sobre
els nous ensenyaments de grau i postgrau que van quedar paralitzats abans de les elec-
cions. 

◆ La programació d’ensenyaments a Catalunya (com a termini el febrer de 2005 si
en el curs 2005/06 es volen iniciar nous postgraus) inclogui ensenyaments de postgrau

Programació dels nous postgraus

Objectiu Estratègia

Incorporar la URV a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES)

Adequar els postgraus a les 
característiques de la nova arquitectura 
de titulacions del procés de convergència 
cap a l’EEES

Assolir, a mig termini, la proporció de 2/3 
d’estudiants (a temps complet) de grau 
i 1/3 d’estudiants de postgrau

Procurar, dins el ventall de perfils 
possibles, que tots els àmbits de 
coneixement de la URV tinguin projecció 
en els ensenyaments de postgrau.

Per als àmbits identificats com a prioritaris 
de recerca, la URV ha d’erigir-se en refe-
rència de formació superior a Catalunya/
Espanya i en node primari en les xarxes 
europees corresponents

Elaborar i liderar una oferta de postgrau 
de qualitat alineada amb la recerca, 
especialment en els àmbits prioritaris.

Acreditar la qualitat dels postgraus Dissenyar i implementar uns postgraus 
que reuneixin els estàndards de qualitat 
de referència en el context nacional i 
internacional

VISIÓ DEL NOU PANORAMA DE TIPOLOGIA D’ESTUDIS UNIVERSITARIS

Els nous estudis de grau d’una durada de tres anys responen a la necessitat d’uni-
versalitzar l’educació superior, abasten tots els àmbits del coneixement i adapten els
continguts per incloure les competències i habilitats necessàries en el món laboral i
per poder progressar en els estudis posteriors. Aquests estudis s’adequaran, en gene-
ral, a les necessitats de la demanda de l’àrea natural d’influència de la URV.

Els nous estudis de postgrau d’una durada de 2 anys responen a la necessitat de
mantenir un nivell alt d’especialització/ampliació de continguts i capacitats laborals
o orientades a desenvolupar un perfil professional investigador, que en aquest darrer
cas podrà seguir el desenvolupament a través d’un període de recerca, el doctorat. 

El nou doctorat es preveu com un període de recerca de tres anys en què s’apre-
nen habilitats i es desenvolupen capacitats bàsiques pròpies de l’activitat d’R+D+I
(en contraposició a l’actual nivell d’exigència, que allarga les tesis a 6-7 anys de
dedicació completa), que capacitaran l’alumne per entrar al món laboral en llocs de
treball propis d’aquest perfil o per desenvolupar una carrera acadèmica investiga-
dora a través d’una estada postdoctoral on s’incrementen les capacitats en el disseny,
direcció i desenvolupament de projectes de recerca.
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oficials. En qualsevol cas, s’espera que, si més no, es discuteixin els criteris de progra-
mació.

Pel que fa a les futures titulacions de grau, l’aprovació dels nous decrets comporta-
ria la ulterior aprovació del catàleg estatal d’aquestes titulacions de validesa en tot
l’estat. Aquest és un condicionant important atès que depenent de quines titulacions
formin part del catàleg i quines d’aquestes s’acabin fent a la URV, les decisions sobre el
mapa de postgraus es poden veure afectades. 

La programació dels nous postgraus, que implicarà la progressiva desaparició dels
cursos de doctorat, que no existiran com a tals en el nou model europeu, no parteix
d’un catàleg predefinit. Per tant, les propostes de programació s’hauran d’acordar en el
proper curs, si les previsions anteriors es compleixen, dins del sistema universitari
català.

El procés de programació de postgraus que s’obrirà és de gran transcendència per a
la futura configuració de la URV. És per això que, malgrat el nivell d’indefinició actual,
cal generar una proposta de mapa de postgraus sòlida per tal de posicionar-nos en el
procés de discussió amb els arguments més adients possibles, especialment si creiem
convenient que el posicionament de la URV sigui diferencialment més clar que el de
les universitats de Barcelona. Per tal que això sigui possible és imprescindible que
abans de finals del 2004 la URV tingui esbossat un primer mapa d’ensenyaments ofici-
als de postgrau que estigui ben fonamentat.

La priorització de la recerca

La priorització externa i interna de la recerca no és un element nou per a les universi-
tats. Els àmbits de recerca i els recursos es prioritzen internament, en el si de cada uni-
versitat, i externament a partir de les polítiques de les administracions que apliquen tant
orientacions horitzontals de foment general de l’activitat de recerca en tots els àmbits,
com verticals, mitjançant, per exemple, la definició de programes de recerca en àmbits
específics.

L’orientació horitzontal de la URV: Internament, les universitats poden o no adoptar
polítiques de priorització o orientació de la recerca dels seus àmbits o unitats. La URV
va adoptar el 1999 una política d’orientació horitzontal que per fer-la efectiva va anar
acompanyada, necessàriament, d’una estructuració de l’activitat científica en grups de
recerca. La política adoptada, que persisteix en l’actualitat, prioritza els grups actius en
recerca i els assigna recursos en funció de la producció científica i la seva qualitat, de
manera que fonamenta l’accés a la recerca dels nous grups.

A partir d’aquesta política interna horitzontal, de les polítiques externes i de les
capacitats i esforços dels investigadors per aprofitar-les, la recerca actual de la URV,
estructurada actualment en 103 grups de recerca, ha anat progressant fins a assolir en
alguns àmbits científics una activitat comparable a les universitats de primer nivell
català i estatal, com queda palès en l’estudi annex.

L’orientació vertical a la URV: Algunes universitats, cada vegada més en els darrers
anys, desenvolupen actuacions de priorització vertical de la recerca. A la URV, el
desembre del 2001, es va aprovar el Pla Estratègic de Recerca, el qual introduïa a partir
d’una anàlisi del context científic i de la perspectiva de futur, la necessitat d’incorporar
una orientació vertical que facilités que en determinats àmbits científics la URV es
pogués comparar, a mig-llarg termini, amb les universitats de primer nivell en el context
internacional.

El posicionament de la URV en matèria de suport a l’activitat de recerca és, per tant,
també doble: horitzontal i vertical. Segons l’acord del Claustre de 2001 els objectius
d’aquest doble posicionament són:

POSICIONAMENT HORITZONTAL: Aconseguir, en la majoria dels àmbits de la
recerca de la URV, uns nivells de qualitat científica que siguin competitius en el context
nacional i estatal.

POSICIONAMENT VERTICAL: Assolir, en àmbits prioritaris de recerca, nivells de
qualitat científica i reconeixement, a mig-llarg termini, comparables a les universitats
europees de primer ordre en els respectius àmbits.

Cal dir que uns anys abans la URV ja havia adoptat un posicionament vertical dife-
rencial respecte a l’àmbit de la Prehistòria, i més concretament del grup d’autoecologia
del quaternari, per donar suport a la seva trajectòria rellevant. Aquest posicionament es
va fer, però, sense una política global, que el Pla estratègic aprovat va configurar defi-
nint els tipus i característiques dels àmbits científics prioritaris de recerca, definits per
l’acord del Claustre:

- “Els àmbits científics prioritaris de recerca de la URV es generen a partir de
l’impuls institucional (dalt-baix) i de l’impuls de les unitats de recerca (baix-dalt). Així,
es pretén que hi hagi uns àmbits (àmbits científics prioritaris ESTRATÈGICS) que partei-
xin de la voluntat general de la Universitat de posicionar-se en àmbits que es conside-
ren d’interès i en els quals la URV vol/pot excel·lir. D’altra banda, es pretén que la
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dinàmica i la iniciativa de les unitats de recerca promogui, en altres àmbits que no
siguin els anteriors, una rellevància científica, bé actual (àmbits científics prioritaris per
TRAJECTÒRIA) o de futur (àmbits científics prioritaris de FUTUR).

- Els àmbits prioritaris de recerca, ja siguin els estratègics, els de trajectòria o els de
futur, gaudiran d’una política d’incentius selectiva; en aquest sentit, s’hi aplicaran estra-
tègies i línies d’actuació específiques i/o s’hi modularan les estratègies i línies d’actua-
ció generals per tal d’afavorir-los específicament. Això, però, s’ha de fer garantint que el
posicionament horitzontal (la millora de la qualitat científica en tots els àmbits de la
URV) no es ressenteixi de les polítiques selectives aplicades als àmbits prioritaris.

- Els àmbits prioritaris ESTRATÈGICS seran aprovats pel Claustre, i els àmbits priori-
taris de TRAJECTÒRIA i els de FUTUR seran aprovats per la Junta de Govern.”

Els àmbits científics prioritaris ESTRATÈGICS es van concretar a partir de criteris en
els quals es valorava especialment la participació de l’àmbit en la realitat social i eco-
nòmica del territori, les sinergies amb agents estratègics relacionats amb aquests àmbits
i la trajectòria de la URV o l’oportunitat de poder tenir una posició de futur significativa.

A partir d’aquests criteris el Claustre va aprovar els següents àmbits prioritaris:
Estratègics: Química, Enginyeria Química, Arqueologia Clàssica, Enologia, Turisme;

i van deixar pendents de decisió Biomedicina i Automoció a l’espera que hi hagués les
circumstàncies que permetessin que aquests àmbits s’estructuressin internament i cer-
quessin aliances externes.

Trajectòria: es va confirmar l’acord previ de la Junta de Govern, de manera que es
va identificar l’àmbit de la Prehistòria com a prioritari per la URV. 

De futur: restaven pendents de definir quins altres àmbits tindria sentit prioritzar per
afavorir que assolissin progressivament un nivell de competència internacional.

Des d’aleshores, i pel que fa als àmbits estratègics i per trajectòria, l’acord del
Claustre ha donat peu a un seguit d’actuacions per afavorir el seu desenvolupament:

- Química i Enginyeria Química: Creació, a suggeriment de la URV i per acord del
Govern, de l’Institut Català d’Investigació Química, ara adscrit a la URV. S’espera que
es puguin crear les sinergies adients per incardinar un projecte científic estratègic comú
entre l’Institut i els grups relacionats de la URV, que podria tenir similituds al que s’està
fent en l’àmbit biomèdic (vegeu a continuació).

- Arqueologia Clàssica: De manera semblant, s’ha creat i adscrit a la URV, l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica.

- Prehistòria: Creació de l’Institut de Paleontologia i Evolució Humana format bàsi-
cament per el grup d’autoecologia de la URV i finançat majoritàriament per fonts exter-
nes. Aquí es pot acomplir un dels objectius que es plantegen en les polítiques verticals:
que després d’un termini més o menys llarg de suport institucional a un àmbit, aquest
adquireix la solidesa per mantenir-se competitiu.

- Turisme: S’està treballant en l’avantprojecte de Creació del Centre d’Innovació i
Recerca en Turisme i Oci, conjuntament amb el sector empresarial i altres ens.

- Enologia: Grups de recerca de la URV participen en el CERTA; molt recentment
s’ha proposat de fer un consorci amb l’Escola d’Enologia de Falset i un centre tecnolò-
gic relatiu al sector vitivinícola.

- Biomedicina: S’ha arribat a un acord amb els hospitals universitaris de la demarca-
ció que pertanyen a l’ICS i Sagessa i amb l’Àrea d’atenció primaria de Tarragona, que
també pertany a l’ICS, per crear conjuntament amb la URV un Institut d’Investigació
Sanitària que aspira a ser acreditat en el context estatal en un procés obert recentment,
fet que permetria poder estar incardinat en el futur en el context d’excel·lència de
l’Àrea de Recerca Europea. Actualment està en la fase de presa de decisions sobre en
quin àmbit biomèdic se centrarà l’activitat científica del futur Institut.

- Automoció: Resta pendent d’actuació.
Mentre s’han fet progressos d’estructuració dels àmbits científics estratègics i s’han

conformat aliances estratègiques significatives, resta encara pendent la necessitat de
configurar i concretar projectes científics de futur consistents que apleguin els investi-
gadors i ajudin a fer més visible l’activitat de la URV en aquests àmbits.

A més d’aquests condicionants de caire intern, el context científic extern ha anat
evolucionant en el sentit que preveia el Pla Estratègic de Recerca-2001, i s’ha corrobo-
rat la necessitat de desplegar el doble impuls horitzontal i vertical, orientat a assolir uns
àmbits d’excel·lència. En aquest sentit, l’àrea europea de recerca (AER) es va configu-
rant progressivament com l’aglutinador dels instruments i recursos que s’integren en
una estratègia comuna en coordinació amb els sistemes estatals d’R+D+I, la qual es pot
veure impulsada amb la possible creació d’un Consell Europeu de Recerca.

Per estar presents de manera consistent en aquest espai europeu de recerca cal, ine-
ludiblement, adquirir reputació científica de primer nivell, massa crítica suficient, visió
i planificació a llarg termini, i solidesa en els recursos i les capacitats. Això, en el con-
text científic actual, només és possible i sostenible a llarg termini si s’estableixen siner-
gies institucionals cooperatives a mig-llarg termini entre la Universitat com un tot i els
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grups i investigadors que volen ser competitius en el primer nivell. Per això calen políti-
ques verticals que siguin capaces de prioritzar, estructurar i gestionar els recursos
humans i materials amb eficàcia i eficiència. 

Finalment, i com clarament estableixen les línies d’actuació en matèria de progra-
mació de postgraus i estructuració de la recerca aprovades pel Claustre, aquesta estratè-
gia de recerca ha d’anar vinculada i alineada amb els nous postgraus com a element
imprescindible per a conformar un àmbit de recerca competitiu i competent en el con-
text europeu i internacional.

1.2 Orientació i principis 
L’acord del Claustre sobre línies d’actuació en matèria de programació de postgraus i
estructuració de la recerca estableix un objectiu clar de perfil formatiu d’universitat
investigadora, alhora que relaciona la política de priorització de la recerca amb la de
programació de postgraus en àmbits prioritaris, de manera que obliga que qualsevol
àmbit prioritari ofereixi o participi en un programa formatiu de postgrau, mentre que no
ho estableix així a la inversa: ha de ser possible, i probablement serà així en la majoria
de casos, plantejar propostes de programes de postgrau sense presentar al mateix temps
una proposa d’àmbit prioritari. D’acord amb això, a continuació s’estableixen els prin-
cipis que haurien d’orientar les propostes de programació d’ensenyaments de postgrau,
independentment que corresponguin o no a àmbits prioritaris de recerca; seguidament
es plantegen els principis sobre els quals s’hauria de decidir la priorització d’aquests
àmbits.

Configuració del mapa de postgraus

Dels acords del Claustre sobre línies d’actuació i, particularment, del Pla Estratègic de
la Docència, se’n desprenen les següents orientacions generals per a la configuració del
mapa de posgraus:

◆ Evolució harmònica: tots els àmbits de coneixement de la URV han de projectar-
se en ensenyaments de postgrau com a element clau per esdevenir una universitat inte-
grada en l’espai europeu i per assolir una proporció d’alumant de postgrau d’1/3 del
total.

◆ Diferents perfils: els perfils dels postgraus poden ser molt variats, però han de res-
pondre bé a necessitats del món laboral (perfil professionalitzador), bé a les de la
recerca (perfil investigador) o a ambdues, i han de buscar fer possible la generalització
de l’oferta de postgraus a tots els àmbits del coneixement on la URV és present. A més
de l’orientació professionalitzadora/investigadora, els postgraus poden variar en funció
de l’origen (evolució d’actuals màsters, segons cicles, títols propis, doctorats, etc.),
l’abast estratègic (local, nacional, internacional), el preu (públic, mercat), etc.

La diversitat de postgraus possibles és, doncs, molt gran. Tanmateix, com a referèn-
cia es pot fer servir la següent clasificació en 5 tipologies, que van des dels postgraus
molt orientats a l’especialització professional fins als orientats a la recerca en àmbits
prioritaris per la URV.

◆ PERFIL 1: titulació oficial d’especialització professional en el propi àmbit de
coneixement; requerit pel mercat/exercici professional

◆ PERFIL 2: titulació oficial d’especialització professional com a diversificació de la
formació, no necessàriament en el propi àmbit

◆ PERFIL 3: titulació pròpia d’especialització professional/científica com a diversifi-
cació de la formació, no necessàriament en el propi àmbit

◆ PERFIL 4: titulació oficial d’especialització científica en àmbits en què la URV, en
col·laboració amb altres universitats catalanes i/o espanyoles, pot aportar la seva capa-
citat de formació superior.

◆ PERFIL 5: titulació oficial d’especialització científica en àmbits en què la URV és
referent de formació universitària superior.

En aquest aspecte, el perfil 3 correspondria a títols propis, semblants als postgraus
actuals, que no estarien subjectes als criteris de programació que es plantegen en
aquest document.

◆ Alineament amb recerca de qualitat: aquest és un element important pel projecte
d’universitat que afecta en major o menor mesura tots els perfils (en els professionalit-
zadors no fóra imprescindible) i que esdevé un factor clau en la programació de
postgraus, especialment dels orientats a la recerca. 

◆ Disseny i implementació de qualitat: aquest és un element estratègic per als usua-
ris i per garantir la posterior acreditació del postgrau.

◆ Visió internacional: per a una bona part dels perfils, la comparabilitat en el marc
europeu (tenir referents) implica la possibilitat de cooperació o tenir en compte el factor
de competició. D’altra banda, l’atracció d’alumnat i professorat d’arreu esdevé un
aspecte fonamental inherent a la nova concepció dels postgraus.
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◆ Aliances: En darrer terme, però no amb menor importància, la fortalesa dels
postgraus pot estar relacionada amb la qualitat de les aliances que s’estableixin amb
altres universitats o amb agents del món laboral.

Tots aquestes elements afecten de manera diferent a la tipologia de perfils descrita
anteriorment. En la taula següent es pot veure una aproximació no restrictiva de la seva
incidència:

D’acord amb aquestes consideracions, qualsevol proposta d’ensenyament de
postgrau hauria de respondre als següents principis:

Configuració dels àmbits prioritaris de recerca

Malgrat que el PER concloïa la necessitat de prioritzar verticalment la recerca en deter-
minats àmbits i que posteriorment ja s’han realitzat accions en aquest sentit, com s’ha
explicat, el procés de priorització que es pretén endegar ara té una transcendència
especial, atès que s’incardina amb la primera missió de la Universitat, la de la formació
a nivell superior. Es fa necessari, doncs, incidir-hi especialment i reflexionar sobre la
motivació, els condicionants i les conseqüències d’una eventual priorització d’un àmbit
de recerca. 

En primer lloc cal dir que des d’una perspectiva internacional l’experiència existent
suggereix que la priorització de la recerca en les universitats, sense limitar l’autonomia
acadèmica, és una estratègia que promou activament l’excel·lència. En els darrers anys,
universitats de diferents països, de tamanys i capacitats distintes, han desenvolupat pro-
cessos de priorització de la recerca, amb motius i objectius similars.

Els dos arguments més coincidents que motiven la priorització de la recerca són la
necessitat d’orientar els esforços cap a on se’n pot treure més rendiment (eficiència), fet
que no hauria de sorprendre atès que la competitivitat científica és una base natural de
la recerca; sempre hi ha més bones idees a investigar que recursos per investigar les
bones idees. D’altra banda, el segon argument és que, a part del que succeeix en unes
poques universitats de gran nivell, la gran majoria d’universitats d’arreu que, com la
URV, abasten un ampli ventall de coneixements i fonamenten la seva raó de ser en la
dualitat docència-recerca, no poden fer aportacions científiques de primer nivell en tots
els àmbits i s’han de concentrar en alguns sense comprometre els altres. Per fer-ho pos-
sible cal desenvolupar polítiques específiques, sense deixar de banda, i això també és
força coincident entre les universitats que han iniciat aquests processos, que el compro-
mís amb la docència implica que totes les àrees han de ser actives en recerca i han
d’existir les polítiques horitzontals que ho afavoreixin.

Alguns dels arguments que qüestionen la rendibilitat i idoneïtat de la priorització de
la recerca són que aquesta concentració d’esforços i recursos en uns àmbits, va en
detriment de les àrees no prioritzades que solen ser evidentment moltes més que les
prioritzades, com a mínim en el primer cicle de priorització. També s’argumenta que
els processos de presa de decisió i les variables que hi intervenen són complexes i que
han d’entrar sovint en anàlisis que incorporen subjectivitat. Altres arguments apunten al
fet que la discriminació sí/no que s’acaba produint en aquests processos contrasta amb
el continus de qualitat/oportunitat/visió que els àmbits tenen, fet que fa difícil discernir
la frontera entre àmbits a prioritzar i àmbits no prioritzats.

Perfil
Element estratègic

Alineament recerca
de qualtitat Acreditació qualitat Internacionalització Aliances

1 Necessari No imprescindible No imprescindible Necessari

2 Necessari Necessari Necessari Necessari

3 No imprescindible No necessari No necessari No imprescindible

4 Imprescindible Necessari Necessari Imprescindible

5 Imprescindible Imprescindible Imprescindible Necessari

PRINCIPIS PER A LA PROGRAMACIÓ D’UN POSTGRAU

◆ Impacte en l’àmbit del coneixement i/o en el món laboral, d’acord amb l’estra-
tègia de la URV i les necessitats de la societat. Significació.

◆ Perfil adequat que respon a necessitats existents i coneix els elements claus per
assolir els objectius de futur que es marqui. Pertinença.

◆ Disseny ajustat als estàndards establerts i que respon a les expectatives dels
usuaris i als objectius definits. Qualitat.

◆ Adequació a la demanda, les capacitats, els recursos i els processos necessaris.
Viabilitat.
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En primer lloc, cal dir que marcar línies prioritàries en un moment donat no vol dir
marcar-les per sempre i de manera irreversible, la concentració d’esforços és un procés
continuat de revisió per períodes. En segon lloc, cal remarcar que prioritzar alguns
àmbits no implica marcar àmbits no prioritaris, i encara menys de no recerca. La URV
té formulada una visió clara en què la recerca és una missió transversal que s’ha
d’estendre, amb qualitat, a tots els àmbits en els quals està present. Cal, doncs, mante-
nir i millorar en la mesura que sigui possible una política horitzontal activa de suport a
la recerca que prioritza la qualitat. I és precisament aquesta la que ha contribuït decisi-
vament (i ha de seguir fent-ho) al fet que ara i en el futur la URV es pugui plantejar faci-
litar a alguns àmbits donar un salt qualitatiu diferencial. Per això, i abans de plantejar
criteris de priorització d’àmbits de recerca, es fa necessari evidenciar l’aposta que la
Universitat fa per a fomentar l’activitat de recerca en tots els àmbits, amb el reforçament
la política de suport horitzontal:

Addicionalment, el fet que s’esmercin esforços diferencials en uns àmbits en els
quals es vagin assolin objectius de visibilitat científica significativa comporta un factor
d’arrossegament cap als altres àmbits i cap a la institució en general important. En pri-
mer lloc perquè la incorporació de nous recursos de qualitat que comporta la prioritza-
ció de la recerca són sovint emprats per la resta de la comunitat universitària, i, a més,
incideixen en la millora dels processos formatius de l’alumnat del mateix àmbit i també
dels altres àmbits. En segon lloc, perquè l’enfortiment diferencial d’algunes àrees com-
porta sovint a llarg termini obrir noves vies i col·laboracions amb altres àrees que se’n
beneficien. En darrer terme, també cal apuntar que l’augment del prestigi i el reconei-
xement d’alguna/es àrees beneficia clarament la imatge de les altres com a integrants
d’una institució. 

Un dels aspectes més significatius del procés de priorització és que es tracta d’un
procés a llarg termini, perquè només a llarg termini es poden valorar les conseqüències
científiques d’haver fet un esforç en una determinada àrea. És també necessàriament un
procés cíclic; cal revisar els resultats que s’estan obtenint perquè el context canvia i
perquè en cicles posteriors, i això és un objectiu a aconseguir, alguns dels àmbits
poden haver assolit una capacitat de sostenibilitat pròpia i, per tant, que no els faci falta
el suport diferencial institucional. Finalment, també s’ha comprovat que aquests pro-
cessos creen noves dinàmiques que enforteixen l’organització, com ara l’augment de
diàleg i de cooperació entre els investigadors de la mateixa universitat per crear projec-
tes de futur i sinergies, l’augment de la capacitat de planificació i la qualitat de la gestió
dels recursos humans i materials assignats a la recerca.

PROPOSTA DE PRIORITZACIÓ D’ÀMBITS DE RECERCA 
Per tal d’orientar i de dur a terme adequadament el procés de priorització és necessari,
en primer lloc, establir clarament quin és el marc de compromís que es planteja per a la
Universitat amb l’acord de priorització d’un àmbit. El següent quadre resumeix quines
són les possibles implicacions del procés de priorització: 

REFORÇAMENT DE LA POLÍTICA HORITZONTAL DE SUPORT A LA RECERCA

Com a base de la proposta de priorització vertical de la recerca que es presenta,
hi ha el reforçament de la política de suport horitzontal a la recerca, mantenint i, si
és possible, incrementant els recursos que s’hi destinen:

Manteniment de les polítiques de suport a tots els grups actius de recerca (pro-
grames PIR, PSR, etc.) i d’accés per a grups nous, i

Millora del model de suport horitzontal amb l’aportació de nous recursos
◆ Separació de la política de becaris URV de la de plantilla docent a través de la

creació d’una borsa de recerca per a cada investigador actiu que permeti incorporar
investigadors en formació vinculats amb cada investigador actiu.

◆ Valorització del pacte de dedicació a través de la reducció de dedicació docent
associada a l’increment de la dedicació investigadora. Això implicaria assignar un
EJC de dedicació docent de referència (24 crèdits) a l’investigador actiu conjunta-
ment amb l’investigador en formació que formi part de la seva “borsa de recerca”
(inv. Actiu+inv. Formació = 24 crèdits) .

Amb aquest reforçament de la política horitzontal es visualitza el manteniment
de la missió de generació de coneixement en tots els àmbits d’activitat de la URV.
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L’acord del Claustre sobre creació de noves estructures de recerca, orientades sem-
pre a fer més visibles els àmbits corresponents com a referents de formació universitària
superior, pot concretar-se en propostes d’instituts universitaris d’investigació, per als
quals calgui l’acord del Govern de la Generalitat, de centres de recerca propis (compe-
tència de la URV), o de qualsevol altra estructura, en funció del projecte científic que
acompanyi la proposta. 

En tot cas, si s’estructura com a centre o institut l’esquema funcional científic s’hau-
ria de desenvolupar per projectes sense grups estancs que quedarien integrats en les
noves estructures.

L’estructuració de la recerca que es planteja és compatible amb la continuació de la
política de desplegament d’aliances en àmbits científics estratègics comentada anterior-
ment, en els quals cal seguir definint el marc de relació entre grups URV i entitats de
recerca externes.

D’acord amb les línies d’actuació aprovades pel Claustre i amb les consideracions
fetes, la definició i estructuració d’àmbits prioritaris específics s’hauria de basar en tres
pilars: la qualitat i viabilitat de la recerca actual, la qualitat i viabilitat del projecte cien-
tífic que es plantegi i, especialment, la qualitat i viabilitat del projecte de postgrau que,
ineludiblement, ha d’acompanyar a la proposta. 

A partir de les consideracions anteriors, el quadre següent recull els principis que
haurien de guiar el procés de selecció dels àmbits de recerca a prioritzar.

IMPLICACIONS DEL PROCÉS DE PRIORITZACIÓ

Recursos específics i creació d’estructures

Suport econòmic específic als àmbits prioritzats i possible creació d’estructures
de recerca que facilitin i/o millorin:

◆ la gestió dels projectes de recerca
◆ la col·laboració entre grups de recerca i la cohesió
◆ la coherència de la recerca en aquests àmbits
◆ la visibilitat d’aquest àmbits

Priorització en atracció de recursos
Sense detriment del suport horitzonal a la recerca, aplicació de nous recursos:
◆ programa d’incorporació de professorat Serra-Húnter
◆ incorporació de becaris doctorals, nou personal investigador (post-doctoral,

visitants, ...) i/o tècnic
◆ priorització d’inversions en grans equipaments
◆ participació en aliances estratègiques amb agents externs

PROJECTES
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1.3 Objectius i resultats esperats 
Tenint en compte el context, l’orientació i els principis generals, en el quadre següent
es defineixen els objectius concrets i els resultats que cal esperar de tot el procés amb la
finalitat, per una part, d’orientar el mateix procés i, per altra, perquè serveixi de referent
clar a tota la comunitat universitària dels objectius que es persegueixen.

PROPOSTA DE PRINCIPIS PER A LA PRIORITZACIÓ D’UN ÀMBIT DE RECERCA
◆ Impacte i rellevància del projecte (per a la URV, per a les polítiques nacionals i

internacionals de recerca, per a la societat). Significació
◆ Factors que afavoreixen estratègicament el projecte (àmbits nínxol, aliances,

interdisciplinarietat, valor afegit, noves àrees,…). Oportunitat
◆ Fites plantejades en el projecte (assolir el posicionament de futur de primer

nivell internacional). Posicionament
◆ Planificació de les tasques a realitzar (organització, inversió, incorporació

coneixement, nous equipaments…) i l’adequació a les fites plantejades. Estratègia
◆ Qualitat i visibilitat de la recerca actual i les capacitats de lideratge i organitza-

tives. Capacitat

PROPOSTA D’OBJECTIUS I DE RESULTATS ESPERARTS DEL PROCÉS DE CONFIGURACIÓ

DEL MAPA DE POSTGRAUS I DE PRIORITZACIÓ DELS ÀMBITS DE RECERCA

Objectius

Configuració del mapa de postgraus 
◆ Elaborar la proposta de mapa de postgraus oficials que la URV presentarà en el

procés de programació universitària del sistema català.

Configuració dels àmbits de recerca a prioritzar 
◆ Determinar al voltant de 5 àmbits de recerca que seran objecte de polítiques

verticals de suport institucional en els propers 5 anys.
◆ Organitzar, estructuralment i funcional, els àmbits prioritaris.
◆ Concretar, a través d’un contracte programa, un pla d’acció que determini els

recursos assignats a cada àmbit prioritzat, les actuacions a desenvolupar i les fites a
assolir, i que inclogui també el/s postgrau/s associat/s als àmbits.

Resultats esperats

Configuració del mapa de postgraus 
◆ Cada àmbit de la URV hauria de tenir una oferta de postgrau que donés res-

posta a les necessitats investigadores i del món laboral, capaç d’atreure alumnat.
◆ En màsters de perfil investigador, haurien de tenir una visió internacional en

projecció, aliances, captació d’alumnat i professorat, etc.
◆ Els màsters de la URV haurien de ser reconeguts i acreditats pels organismes

nacionals i internacionals competents.

Configuració dels àmbits de recerca a prioritzar 
◆ Posicionament de qualitat i visibilitat científica en el context europeu, que els

faci necessaris, quan no líders, en la configuració dels nòduls de les xarxes
d’excel·lència de l’Àrea Europea de Recerca.

◆ Incorporació de capacitats i qualitats col·lectives i captació de nous recursos
que permetin la sostenibilitat del projecte.

De tot el procés globalment
◆ Increment de la qualitat global de la recerca en tots els àmbits d’activitat de la

URV.
◆ Major visibilitat global de la URV i reconeixement de la URV com a referent de

formació universitària superior.
◆ El perfil investigador de la URV hauria de veure’s reflectit, també, en una pro-

porció global adient d’estudiants de grau i de postgrau (2:1).
◆ L’establiment d’un procés de priorització de la recerca viu, cíclic, i obert a la

participació de tots els àmbits d’activitat de la URV.
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1.4 Recursos implicats 
Per assolir els objectius i els resultats esperats del procés calen esforços significatius i,
especialment, la disponibilitat de recursos econòmics, sempre limitats. 

També cal tenir en compte que l’impuls institucional als àmbits els fa més competi-
tius per obtenir fons de finançament extern que a llarg termini serien els que haurien de
garantir la sostenibilitat del seu projecte de futur, de manera que la Universitat pugui
dedicar els recursos a altres àmbits.

Anteriorment s’han descrit les possibles implicacions del procés de priorització,
algunes de les quals tenien repercussions econòmiques directes. Explícitament s’ha
assenyalat la necessitat de destinar nous recursos a algunes de les mesures descrites. A
continuació s’estableix el compromís d’assignació de recursos i la seva relació amb els
possibles nous ingressos que pugui rebre la Universitat tant per a la nova activitat
d’ensenyaments de postgraus com per a la introducció de criteris de finançament de la
recerca per part del DURSI. 

2. CRITERIS PER A LA CONFIGURACIÓ DEL MAPA DE POSTGRAUS I LA PRIORITZACIÓ 
DELS ÀMBITS DE RECERCA

Com s’ha dit abans, de les línies d’actuació aprovades pel Claustre se’n desprèn que la
priorització d’àmbits de recerca s’ha d’orientar a la visualització de la URV com a refe-
rent de formació universitària superior en aquests àmbits i que, per tant, l’eventual prio-
rització d’un àmbit de recerca ha d’anar acompanyada de la participació d’aquest en
un programa formatiu de postgrau. No passa així a la inversa, ja que no és necessari
que una proposta de postgrau vagi acompanyada d’una proposta de priorització
d’àmbit de recerca. Per altra banda, cal recordar que els principis que han d’orientar la
programació de postgraus plantejats en el capítol anterior fan referència exclusiva a
propostes de postgraus oficials. D’aquesta manera, a continuació es descriuen els crite-
ris que s’han de seguir per a la selecció de les propostes d’ensenyaments de postgraus
que han de servir de base per a la proposta de programació d’ensenyaments oficials
que es faci davant el DURSI, independentment de si el postgrau es relaciona o no amb
un àmbit prioritari de recerca.

Establiment de postgraus
La URV acumula l’experiència de la programació d’ensenyaments i en l’avaluació de la
qualitat (programes de doctorat, ensenyaments de pregrau) que s’ha vingut realitzant els
darrers anys i, per tant, s’empraran procediments similars per a la presa de decisió amb
els condicionants propis que presenten els nous postgraus. Entre aquests, el més remar-
cable és que no existeix una preconfiguració de continguts ni de temàtica com passa
fins ara amb els ensenyaments de pregrau i com passarà amb els nous títols de grau. 

A partir dels principis per a la programació d’un postgrau descrits en la pàgina 10 i
de les referències externes existents sobre els elements de qualitat per a estudis de
postgrau, es proposen els següents criteris generals de selecció per als postgraus, amb
els pesos entre parèntesis i alineats amb els principis proposats anteriorment.

PROPOSTA D’IMPLICACIONS ECONÒMIQUES DEL PROCÉS DE CONFIGURACIÓ DE

POSTGRAUS I DE PRIORITZACIÓ DELS ÀMBITS DE RECERCA

Configuració del mapa de postgraus 
◆ La posada en funcionament d’ensenyaments de postgrau oficials implicarà la

modificació del sistema de finançament (diferent relació ingressos per matrícula:
subvenció bàsica). La URV ajustarà el seu model d’assignació de recursos humans al
sistema de finançament.

Configuració dels àmbits de recerca a prioritzar 
◆ El pressupost URV 2004 preveu l’assignació de 300.000 € a la creació de

noves estructures de recerca. Aquesta assignació bàsica es mantindrà en els següents
exercicis.

◆ Independentment, el DURSI es planteja introduir modificacions en el model de
finançament, amb un compromís base de millora de la inversió pública en I+D+I. En
cas de produir-se un increment de la subvenció bàsica per aquesta via, 1/3 dels nous
recursos es destinaran a les polítiques verticals de priorització de la recerca. Un altre
terç es destinarà a la millora de la política horitzontal, i la tercera part restant a la
millora dels recursos generals posats a disposició dels sistema d’I+D+I.
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Priorització d’àmbits de recerca
D’acord amb els principis anteriors, les propostes d’àmbits prioritaris en recerca es
basaran en tres eixos:

◆ Qualitat i viabilitat del projecte formatiu a nivell de postgrau, avaluat d’acord amb
criteris comuns d’elaboració de mapa d’ensenyaments.

◆ Qualitat i visibilitat de la recerca actual.
◆ Qualitat i viabilitat del projecte científic plantejat.
Com ja s’ha comentat, el procés de priorització de la recerca ja s’ha dut a terme per

moltes universitats; hi ha força coincidència en els criteris emprats, encara que, a dife-
rència del que es planteja per a la selecció de propostes de programes de postgrau, no
és gens comuna una quantificació prèvia d’aquests criteris, de manera que implícita-
ment s’entén que es busca una valoració positiva en els tres aspectes bàsics assenyalats
(capacitat, projecte formatiu i projecte científic). En el quadre següent es presenten els
criteris sobre els quals s’ha de basar la valoració de les proposes, amb un alineament
indicatiu amb els principis establerts.

CRITERIS GENERALS PER A L’ESTABLIMENT DE POSTGRAUS 

Criteris

◆ Programa formatiu (necessitat, impacte, objectius i continguts) en relació al
perfil del postgrau (10–20%).

◆ Col·laboracions internes i externes (10%).
◆ Procés formatiu, metodologia d’ensenyament-aprenentatge (10%).
◆ Previsió d’avaluació dels resultats, seguiment del procés formatiu, en els llicen-

ciats, a la societat (10%).
◆ Recursos humans: adequació del PDI al programa formatiu (historial docent i

investigador) (30–20 %).
◆ Estimació de demanda (nombre i perfil) (30%)
◆ Recursos humans (PAS) i materials (infraestructures i instal·lacions) (Requisit)

Consideracions

◆ Alguns dels criteris seran valorables de manera diferent segons la tipologia de
postgrau que es proposi.

◆ Els postgraus alineats amb recerca en àmbits prioritaris han de tenir un major
èmfasi en adequació del perfil investigador del professorat.

◆ La valoració positiva de la proposta de programa de postgrau és indispensable
per a optar a ser àmbit prioritari de recerca.

◆ A més de les consideracions individuals per a cada postgrau caldrà tenir en
compte elements de configuració global del mapa de postgraus, com l’evolució har-
mònica en tots els sectors.
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CRITERIS GENERALS PER A LA PRIORITZACIÓ DELS ÀMBITS DE RECERCA

Qualitat i visibilitat de la recerca actual
◆ Indicadors convencionals de qualitat de la recerca, basats en resultats (peer-

reviewed articles, impacte, ...).
◆ Recursos obtinguts en convocatòries competitives.
◆ Capacitat d’atracció d’estudiants de tesi i nombre de tesis amb resultats publi-

cats.
◆ Massa crítica d’investigadors.
◆ Xarxa de relacions nacionals/internacionals.

Qualitat i viabilitat del projecte plantejat

◆ Impacte a la recerca (diferencial en productivitat, beneficis per a la URV, la
comunitat científica, la societat, retorn de la inversió, etc.)

◆ Capacitat d’atracció d’estudiants de postgrau
◆ Generació d’ingressos
◆ Valor afegit
◆ Planificació estratègica (estratègies d’acompliment d’objectius: capacitat i

massa crítica d’investigadors, organització, estratègies de col·laboració, etc.)
◆ Idoneïtat del pla d’implantació i temporalització
◆ Idoneïtat del pla de monitorització i avaluació
◆ Pressupost i planificació de recursos
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Significació 
oportunitat
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3. PROCÉS

3.1 Visió general 
El procés s’ha dissenyat tenint en compte els objectius que es pretenen cobrir, les expe-
riències prèvies de la URV en programació i planificació estratègica i l’anàlisi de pro-
cessos similars desenvolupats en altres universitats pel que fa a la priorització dels
àmbits de recerca. És precisament a partir d’aquesta anàlisi que s’ha detectat que en els
darrers anys un bon nombre de processos d’aquestes característiques s’han dut a terme
en universitats de diferents països, de diferent tamany, nivell científic i tipologia. També
s’ha detectat que en la majoria de casos la relació amb la docència de postgrau i fins i
tot amb la de pregrau és un element considerat en el procés com a clau. Dels processos
comparats, el que s’assimila més al proposat és el desenvolupat a la universitat d’Ohio
(http://www.ohiou.edu/research/research_priorities.html).

El procés que es proposa, i que es veu sintetitzat en el diagrama general de la
pàgina següent, és, doncs, un procés homologable als que es realitzen internacional-
ment i que reuneix les següents característiques:

◆ Aproximació dalt-baix i baix-dalt: capacitat de la direcció de liderar, coordinar, pro-
posar, i ordenar propostes, i capacitat dels proposants de proposar, reordenar, revisar.

◆ Avaluació creuada orientada a la millora: interna i externa per referents amb capa-
citat de millora si les observacions són incorporades al projecte.

◆ Compromís: explicitat a través de contractes programa revisables per als àmbits
prioritzats de recerca

◆ Transparència: comunicació de desenvolupament del procés a tota la comunitat
universitària.

El procés consta de les següents fases (vegeu el diagrama de la pàgina següent):

El procés ha de poder ser revisable si apareixen condicions externes que alterin ter-
minis o condicionin els objectius pretesos.

PROPOSTA DE FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE CONFIGURACIÓ 
DEL MAPA DE POSTGRAUS I DE LA PRIORITZACIÓ I ESTRUCTURACIÓ 
DELS ÀMBITS PRIORITARIS DE RECERCA

Fase 1: Discussió i aprovació
Discussió i aprovació del programa de desplegament de les línies d’actuació

aprovades pel Claustre per configurar la proposta de mapa de postgraus i establir i
estructurar els àmbits de recerca prioritaris.

Fase 2: Expressions d’interès i ordenació de propostes
Formulació de propostes d’interès i ordenació de les propostes de postgraus i

àmbits de recerca a prioritzar.

Fase 3: Elaboració, avaluació i selecció de propostes
Elaboració i avaluació interna i externa de les propostes.
Configuració de la Proposta de mapa de postgraus i àmbits prioritaris de recerca.

Fase 4: Posada en marxa de postgraus i estructures de recerca
Establiment dels contractes programa dels àmbits prioritaris, implantació de les

estructures de recerca i implementació de la programació de postgraus per al curs
2005/06, una vegada establerta la programació plurianual a nivell català.
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3.2 Rols i agents 

Direcció 

Vicerector d’ordenació acadèmica i de la recerca
- Coordinació del procés

Comitè d’avaluació

Comissió d’ordenació acadèmica i recerca delegada del Consell de Govern
- Selecció d’avaluadors externs 
- Anàlisi i avaluació
- Proposta de resolució a Consell de Govern 

Ens consultiu

Junta Consultiva
- Informe sobre la proposta de resolució de Comissió delegada

Aprovació propostes

Consell de Govern
- Aprovació de la proposta de la Comissió delegada tenint en consideració l’informe

de la Junta consultiva

Suport tècnic

Gabinet Tècnic del Rectorat
- Suport tècnic al desenvolupament del procés

Gabinet de Comunicació

Pla de comunicació interna associat al procés
- Web:
- Documents relacionats
- Preguntes més freqüents
- Documentació a emplenar
- Referències externes
- …

3.3 Expressions d’interès 
Les expressions d’interès (de programes de postgrau i/o d’àmbits prioirtaris) es lliuraran
al Vicerector d’Ordenació Acadèmica i de la Recerca abans del dia 30 de novembre, a
través de les secretaries de centre o departament (es disposarà d’un formulari).

Les expressions d’interès no obliguen necessàriament a sotmetre un proposta, però
una proposta no pot ser sotmesa sense la prèvia expressió d’interès. 

Les expressions d’interès d’àmbits prioritaris de recerca han de preveure una pro-
posta de postgrau associat a l’àmbit.

Les expressions d’interès serviran per:
- Trobar sinergies dins la pròpia comunitat universitària.
- Ordenar el procés de presentació de propostes. 
- Fer transparent el procés. Es faran públiques en la pàgina web.
- Ajudar a la identificació d’experts externs per a l’avaluació.
- Fer de base per a la negociació amb la Generalitat sobre la programació de

postgraus.
Posteriorment a la recepció de les expressions d’interès es realitzarà un procés

d’ordenació de les expressions d’interès en base a l’estratègia general de la URV.

3.4 Propostes 
Posteriorment a l’ordenació de les expressions d’interès, i coordinadament amb el Vice-
rector d’Ordenació Acadèmcia i de la Recerca, les unitats proposants prepararan les
propostes, que es presentaran al Vicerectorat abans de l’1 de març de 2005 (es definirà
el format). A títol de referència els continguts previstos seran els següents.
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3.5 Procés d’avaluació 
El procés d’avaluació ha de garantir la idoneïtat per determinar el grau d’acompliment
dels criteris que s’aprovin per als àmbits prioritaris de recerca i els programes de
postgrau. Amb aquesta finalitat es contemplarà una combinació d’avaluació interna i
externa, basada en els criteris exposats i en indicadors qualitatius i quantitatius.

Selecció dels ensenyaments de Postgrau

Criteri Descripció
Indicadors Avaluació

Qual. Quan. Interna Externa

Significació
Impacte i rellevància de l’oferta plantejada per a l’àmbit del 
coneixement o món professional, per a l’estratègia de la URV, 
per a les necessitats nacionals i internacionals, per a la societat.

Pertinença
Adequació del perfil formatiu en relació al context de la nova 
arquitectura de titulacions, a les necessitats existents d’uns públics 
objectiu previstos i al context d’oportunitats (aliances, nínxol formatiu).

Qualitat
Disseny de l’oferta que permet preveure que la seva implementació 
s’ajustarà als estàndards que permetran l’acreditació del programa 
i la satisfacció de l’alumnat.

Viabilitat
Planificació adient per aconseguir, adequar i mantenir les capacitats, 
els recursos i els processos necessaris per respondre a les fites de 
qualitat i d’estratègia establerts. 

CONTINGUTS PER A LES PROPOSTES DE POSTGRAUS

Programa formatiu
◆ Objectius del programa formatiu
◆ Pla d’estudis i estructura
Organització de l’ensenyament
◆ Direcció i planificació
◆ Organització i revisió
Recursos humans (PDI + PAS): adequació al programa formatiu
Recursos materials (instal·lacions i infraestructures)
Procés formatiu
◆ Accés i formació integral
◆ Procés d’ensenyament-aprenentatge
Resultats
◆ Del procés formatiu (efectivitat, satisfacció de l’alumne...)
◆ En els llicenciats (satisfacció dels titulats, inserció...)
◆ A la societat (satisfacció ocupadors, vinculació social...)

CONTINGUTS PER A LES PROPOSTES D’ÀMBITS DE RECERCA A PRIORITZAR

Sumari 
Descripció de l’àmbit
Descripció dels recursos actuals
Descripció de la posició científica actual
Projecte plurianual (5 anys)
◆ Projecte científic: objectius, línies, actuacions, recursos
◆ Projecte organitzatiu
◆ Projecte de postgrau (d’acord amb format anterior)
Pla econòmic i bases de sostenibilitat
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Els informes interns i externs d’avaluació seran lliurats als proposants, que podran
fer-ne una revisió (no en profunditat) per arrodonir les propostes abans que sigui avalu-
ada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i de la Recerca, la qual elevarà una pro-
posta al Consell de Govern que serà finalment qui prendrà les decisions.

2.6 Terminis 
Maig-20: Aprovació per part del Claustre de les línies generals de la política de pro-

gramació d’estudis de postgrau i de desplegament del pla estratègic de recerca.
Juny-Juliol: Anàlisi i discussió del procés de configuració del mapa de postgraus i

dels àmbits de recerca prioritaris. Comissió delegada d’ordenació acadèmica i de
recerca del Consell de Govern i Junta Consultiva.

Juliol-15: Proposta de configuració del mapa de postgraus i dels àmbits de recerca
prioritaris presentada a aprovació del Consell de Govern.

Juliol-16: Comunicació a caps de departament, degans, investigadors principals i a
la comunitat universitària en general del llançament del procés de sol·licitud de propos-
tes de postgraus i àmbits prioritaris de recerca.

Novembre-30: Termini de recepció d’expressions d’interès per a la programació de
postgraus i/o configuració d’àmbits prioritaris de recerca.

Març-1: Termini de recepció dels informes i documentació de propostes de
postgraus i propostes d’àmbits prioritaris de recerca.

Abril-1: Recepció de les avaluacions externes. Lliurament a proposants amb possibi-
liat d’incorporació de recomanacions.

Abril-15: Proposta de selecció d’àmbits prioritaris i de postgraus. Comissió delegada
d’ordenació acadèmica i de recerca del Consell de Govern.

Abril-30: Acord Consell de Govern

El calendari queda subjecte a canvis per variacions del context extern relacionat
amb la programació de postgraus.

REFERÈNCIES

En elaboració 

Disseny i qualitat postgraus

1. Descriptors de Dublín sobre el títol de Màster.
2. Guia de Valoración Interna del Programa de Acreditación. Proyectos Piloto 2003-

04. ANECA, 2003
3. Manual de Procedimiento para la emisión del informe conducente a la obtención

de la mención de calidad en los programas de doctorado. ANECA, 2004
4. Pla Doctorat de Qualitat. URV, 2001
5. Els ensenyaments de postgrau a la URV i el desplegament del Pla Estratègic de

Recerca. Línies generals d’actuació. URV, 2004 

Selecció dels àmbits prioritaris de recerca

Criteri Descripció
Indicadors Avaluació

Qual. Quan. Interna Externa

Significació Impacte i rellevància de l’àmbit i del projecte científic/postgrau 
per la disciplina, per a la URV, per a les polítiques nacionals 
i internacionals de recerca, per a la societat.

Posiciona-
ment

Les fites plantejades en el projecte científic/postgrau permeten 
assolir el posicionament de futur de primer nivell internacional 
a partir del posicionament actual

Oportunitat Existeixen factors que afavoreixen estratègicament el projecte 
científic/posgtrau: àmbits nínxol, aliances estratègiques, 
interdisciplinarietat, valor afegit, noves àrees “cutting-edge”,… 

Estratègia La descripció de les tasques a realitzar (organització, inversió, 
incorporació coneixement, nous equipaments…) i l’adequació 
d’aquestes tasques a les fites plantejades i a les disponibilitats 
existents o possibles

Capacitat La qualitat de la recerca actual i les capacitats de lideratge i 
organitzatives (estructuració, planificació, bones pràctiques, 
gestió del coneixement,…) de l’àmbit del projecte permetran 
aprofitar, dirigir i gestionar amb eficiència i eficàcia les 
oportunitats i els esforços que es posaran a la seva disposició 
per assolir les fites i el posicionament plantejat
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6. Guia metodològica per al disseny i el desenvolupament dels projectes formatius
d’ensenyament (document de treball). URV, 2004

7. Guia d’avaluació d’ensenyaments universitaris, 3a edició. AQU Catalunya, 2004.
8. Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher

education. Section1. Postgraduate research programmes. QAA,1999
9. Treball de recerca de sistemes de qualitat del postgrau en universitats Espanyoles,

Europees, Nord-americanes i Sud-americanes. URV, 2004

Priorització i estructuració de la recerca
1. Enhancing internationally competititve research in Europe’s universities
2. Ohio University Research Priorities Process.
http://www.ohiou.edu/research/research_priorities.html.
3. The development of research priorities at the University of the Witwatersrand,

Johannesburg
4. Research Excellence funds. Center funding program
(www.msu.edu/unit/vprgs/internalfunding.htm)
5. Policies and procuderes. Edith Cowan Univesity
6. Centres: Policy on establishment, management and review
7. Guidelines on the establishment of reserach centre
8. Policy for the establishment and management of universtity centres. Northern Ter-

ritory University

3  S’aprova el dimensionament de la Facultat de Lletres i de l’Escola Universitària
d’Infermeria, d’acord amb el document següent:

DIMENSIONAMENT DE LA FACULTAT DE LLETRES I DE L’ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

DIMENSIONAMENT DE LA FACULTAT DE LLETRES

Programa Projecte
Lliurat per URV Segons indicacions URV

1. AULES 
Aules grans (100 al) 3x110 m2  -------- 
Aules mitjanes (80 al) 4x90 m2 2x83,80 m2 + 2x93,80 m2 
Aules petites (50 al) 6x60 m2 6x65 m2

Aules petites (30 al): 8x40 m2 7x39,50m2 + 6x36 m2

Subtotal Sup. útil: 1.237,70 m2

2. AULES SINGULARS
Usuaris informàtica 2x105 m2 197,50 m2

Aula multimèdia 1x80 m2 80,00 m2

Aula cartografia 1x90 m2 82,60 m2

Estudi TV 1x125 m2 (x2plantes) 130 + 98,20 m2

Estudi mixte 1x125 m2 13,00 m2 
Estudi ràdio 1x125 m2 79,50 m2

Autoaprenentatge 1x80 m2 84,00 m2

Subtotal Sup. útil: 864,80 m2

3. LABORATORIS
Edafologia 1x60 m2 47,50 m2

Cartografia 1x50 m2 50,00 m2

Fonètica 1x25 m2 36,00 m2

Arxiu d’etnografia 1x80 m2 65,00 m2

Arqueologia 1x120 m2 65+65 m2

Tractament de textos 1x75 m2 65,00 m2

Disseny gràfic 1x75 m2 65,00 m2

Tractament d’àudio 1x75 m2 80,00 m2

Tractament d ‘imatge 1x75 m2 80,00 m2

Arxiu de folklore  ______ 36,00 m2

Aula SIG  ______ 36,00 m2

Subtotal Sup. útil: 690,50 m2

4. DIVESOS
Magatzem comunicació 53,00 m2

Espais tècnics comunicació 20,20 m2 
Subtotal Sup. útil: 73,20 m2

Total Sup. útil edifici aulari: 2.866,20 m2

Sup. circulacions, serveis, nuclis i espais tècnics i tancaments: 1.898,75 m2 (39,8%)
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5. DEPARTAMENTS 
Despatxos 1.036 m2 66x16,50 m2

Aules seminari  6x25 m2 7x33,60 m2

Espais de recerca  8x20 m2 5x33,60 m2 + 3x 43,20 m2

Direcció + adm. dept.  6x35 m2 7x41,90 m2

Sala de reunions  6x25 m2 7x33,60 m2

Consultories  6x10 m2 7x16,50 m2

Subtotal Sup. útil: 2.265,80 m2

6. DEGANAT
Degà  30 m2   15,89 m2

Vicedegà  15 m2   15,89 m2

Secretari  15 m2  15,89 m2

Coord. ensenyament  4x10 m2  4x14,20 m2

Suport tècnic  20 m2  30,09 m2

Sala de reunions  30 m2  28,80 m2

Subtotal Sup. útil: 163,36 m2

7. ADMINISTRACIÓ
Administració  50 m2 74,74 m2

Arxiu + magatzem  100 m2 161,60 m2 
Subtotal Sup. útil: 236,34 m2

Total Sup. útil edifici departaments: 2.665,50 m2

Sup. circulacions, serveis, nuclis i espais tècnics i tancaments: 2.042,16 m2 (47%*)

S’ha de tenir en compte que a l’edifici departaments s’absorbeixen 2 nuclis, mentre
que a l’edifici aulari només se n’absorbeix un (per això 47% / 39.8%).

Total Sup. edifici aulari + edifici departaments: 9.472,61 m2

DIMENSIONAMENT DE L’ESCOLA D’INFERMERIA

1. AULES
Aules grans (100 al) 3x110 m2  3x99 m2

Subtotal Sup. útil: 297m2

2. AULES SINGULARS 
Aula informàtica 40 m2  65 m2

Aula demostració I 2x40 m2  2x40 m2

Aula demostració II 2x60 m2  2x65 m2

Subtotal Sup. útil: 275 m2

Total Sup. útil edifici aulari: 572 m2

Sup. circulacions, serveis, nuclis i espais tècnics i tancaments: 294,25 m2 (34%)

3. DEPARTAMENT 
Despatxos 164 m2 165,00 m2

Aules seminari 25 m2   33,60 m2

Espai de recerca 28 m2 33,60 m2

Direcció + adm. dept. 35 m2 41,90 m2

Sala de reunions 25 m2 33,60 m2

Consultories 10 m2 16,50 m2

Subtotal Sup. útil: 324,20 m2

4. DIRECCIÓ CENTRE
Director 30 m2 15,89 m2

Vicedirector 15 m2 15,89 m2

Secretari 15 m2 15,89 m2

Coord. ensenyament 1x10 m2 14,20 m2

Suport tècnic 20 m2 30,09 m2 
Sala de reunions 30 m2 24,58 m2

Subtotal Sup. útil: 116,54 m2

5. ADMINISTRACIÓ
Administració 30 m2 74,74 m2

Arxiu + magatzem 60 m2 161,60 m2 
Subtotal Sup. útil: 236,34 m2

Total Sup. útil edifici departaments: 677,08 m2

Sup. circulacions, serveis, nuclis i espais tècnics i tancaments: 440,98 m2 (39%)
Total Sup. edifici aulari + edifici departaments: 1.984,31 m2
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ESPAIS COMUNS CAMPUS CENTRE

1. BIBLIOTECA I SALA D’ESTUDI
Sup. construïda existent (F. C. Jurídiques): 1.002,00 m2

Sup. construïda (reforma bar F. C. Jurídiques):  812,50 m2

Sup. construïda obra nova: 1.338,20 m2

Sup. construïda sala d’estudi (reforma jurídiques):  437,70 m2

Sup. Total: 3.152,70m2 + 437,70 m2 

2. BAR
Sup. construïda total:  726,20 m2

3. CASA DE L’ESTUDIANT 
Sup. construïda total: 134,10 m2

4. SERVEIS COMUNITARIS
Sup. construïda total: 134,10 m2

RESUM SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA I REFORMADA 2a FASE
Superfície total construïda: 13.789,52 m2

Superfície total reformada: 1.250,20 m2

Porxos:  911,90 m2

Superfície total construïda i reformada 2a fase:  15.951,62 m2

4  S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la participació en les societats i
entitats següents i autoritzar el rector a fer tots els tràmits necessaris perquè es
constitueixin:

Tecnoparc, SL
Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, SL
VICIM, BV
Fundació Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social
Consorci Observatori Català del Paisatge
Associació Conferència espanyola de degans i directors de centres que imparteixen

la diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

5  S’aprova el conveni d’inversions 2004-06.

CONVENI D’INVERSIONS 2004-2006

PLA PLURIENNAL D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES 
PER AL PERÍODE 2001-2006 (PIU)

Imports en Euros Pla 2001-2006

Objectius/Actuacions/Subactuacions
Inicial

12/06/01
Actual
1/6/04

Dif.
(Actual-Inicial)

Objectiu 1: Reposició, conservació, adaptació i petites obres 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00

Programa 1.1. Reposició, conservació i petites obres 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

Programa 1.2. Adaptació a TIC 1.010.000,00 1.010,00 0,00

1.2/1 Suport Biblioteca digital 170.000,00 170.000,00 0,00

1.2/2 Adaptació a les TIC 840.000,00 840.000,00 0,00

Objectiu 2: Acabaments, noves obres i altres 39.660.000,00 41.091.652,05 1.431.652,05

Programa 2. Acabament obres i cobertura de necessitats 39.660.000,00 41.091.652,05 1.431.652,05

2/1 Rectorat i serveis Administratius (ampliació) 700.000 0,00 -700.000,00

2/2 ETS Enginyers i ETS Enginyers Químics 11.300.000,00 12.263.926,12

2/3 Facultats de Química i Enologia (acabament) + urbanització 17.300.000,00 20.006.120,81 2.706.120,81

2/4 Edificis comuns, Biblioteca i Aules 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00

2/5 Serveis Recursos Científics 1.540.000,00 1.470.723,01 -69.276,99

2/6 Facultat de Lletres 2.420.000,00 662.882,11 -1.757.117,89

2/7 Nova Escola d’Infermeria 0,00 288.000,00 288.000,00

TOTAL OBJECTIUS 1 + 2 45.470.000,00 46.901.652,05 1.431.652,05
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PROPOSTA DURSI CONVENI ESPECÍFIC D’INVERSIONS

CONVENI ESPECÍFIC D’INVERSIONS 01-06-2004

Imports en Euros Conveni 2001-2003 (programat) Pendent de 
programació Proposta Conveni 2004-2006

Objectius/Actuacions/
Subactuacions

Pla 2001-2006 2001 2002 2003 Total 
2001-2003

2004-2006 2004 2005 2006

Objectiu 1: Reposició, conservació, 
adaptació i petites obres

5.810.000,00 268.168,03 1.249.474,86 1.615.745,60 3.133.388,49 2.676.611,51 973.684,84 1.043.200,77 659.725,90

Programa 1.1 Reposició, 
conservació i petites obres

4.800.000,00 268.168,03 1.209.474,86 1.575.745,60 3.053.388,49 1.746.611,51 943.684,84 863.200,77 424.725,90

Programa 1.2 Adaptació a TIC 1.010.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 930.000,00 30.000,00 180.000,00 235.000,00

1.2/1 Suport Biblioteca digital 170.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.2/2 Adaptació a les TIC 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 150.000,00 205.000,00

Objectiu 2: Acabaments, noves 
obres i altres

39.660.000,00 9.889.277,09 7.469.577,08 8.009.688,98 25.368.543,15 14.291.456,85 6.475.731,16 5.199.999,93 2.615.725,76

Programa 2. Acabament obres 
i cobertura de necessitats

39.660.000,00 9.889.277,09 7.469.577,08 8.009,688,98 25.368.543,15 14.291.456,85 6.475.731,16 5.199.999,93 2.615.725,76

2/1 Rectorat i Serveis 
Administratius (ampliació)

700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/2 ETS Enginyers i ETS Enginyers 
Químics

11.300.000,00 6.066.724,54 2.991.517,29 439.846,29 9.498.088,12 2.165.270,35 814.821,69 500.000,00 850.448,66

2/3 Facultats de Química 
i Enologia 
(acabament) + urbanització

17.300.000,00 2-486.897,26 1.473.019,58 4.432.059,97 8.391.976,81 10.783.059,60 5.010.182,79 4.455.319,18 1.317.557,63

2/4 Edifici comuns, Biblioteca 
i Aules

6.400.000,00 614.979,47 2.756.294,80 2.636.480,94 6.007.755,21 392.244,79 307.283,51 84.961,28 0,00

2/5 Servei Recursos Científics 1.540.000,00 720.675,82 248.745,41 501.301,78 1.470.723,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2/6 Facultat de Lletres 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.882,11 343.443,17 159.719,47 159.719,47

2/7 Nova Escola d’Infermeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

TOTAL OBJECTIUS 1 + 2 45.470.000,00 10.157.445,12 8.719.051,94 9.625.434,58 28.501.931,64 16.968.068,36 7.449.416,00 6.243.200,70 3.275.451,66

Imports en Euros Conveni 2001-2003 (programat) Pendent de 
programació Proposta Conveni 2004-2006

Objectius/Actuacions/
Subactuacions

Pla 2001-2006 2001 2002 2003 Total 
2001-2003

2004-2006 2004 2005 2006

Objectiu 1: Reposició, conservació, 
adaptació i petites obres

5.810.000,00 268.168,03 1.249.474,86 1.615.745,60 3.133.388,49 2.676.611,51 973.684,84 1.043.200,77 659.725,90

Programa 1.1 Reposició, 
conservació i petites obres

4.800.000,00 268.168,03 1.209.474,86 1.575.745,60 3.053.388,49 1.746.611,51 943.684,84 863.200,77 424.725,90

Programa 1.2 Adaptació a TIC 1.010.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 930.000,00 30.000,00 180.000,00 235.000,00

1.2/1 Suport Biblioteca digital 170.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.2/2 Adaptació a les TIC 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 150.000,00 205.000,00

Objectiu 2: Acabaments, noves 
obres i altres

39.660.000,00 9.889.277,09 7.469.577,08 8.009.688,98 25.368.543,15 15.723.108,90 11.919.824,68 3.040.564,75 762.719,47

Programa 2. Acabament obres 
i cobertura de necessitats

39.660.000,00 9.889.277,09 7.469.577,08 8.009,688,98 25.368.543,15 14.291.456,85 11.919.824,68 3.040.564,75 762.719,47

2/1 Rectorat i Serveis 
Administratius (ampliació)

700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/2 ETS Enginyers i ETS Enginyers 
Químics

11.300.000,00 6.066.724,54 2.991.517,29 439.846,29 9.498.088,12 2.765.838,00 1.832.018,00 618.820,00 315.000,00

2/3 Facultats de Química 
i Enologia 
(acabament) + urbanització

17.300.000,00 2-486.897,26 1.473.019,58 4.432.059,97 8.391.976,81 11.614.144,00 9.437.080,00 2.177.064,00 0,00

2/4 Edifici comuns, Biblioteca 
i Aules

6.400.000,00 614.979,47 2.756.294,80 2.636.480,94 6.007.755,21 392.244,79 307.283,51 84.961,28 0,00

2/5 Servei Recursos Científics 1.540.000,00 720.675,82 248.745,41 501.301,78 1.470.723,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2/6 Facultat de Lletres 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.882,11 343.443,17 159.719,47 159.719,47

2/7 Nova Escola d’Infermeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

TOTAL OBJECTIUS 1 + 2 45.470.000,00 10.157.445,12 8.719.051,94 9.625.434,58 28.501.931,64 18.399.720,41 12.893.509,52 4.083.765,52 1.422.445,37
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DIFERÈNCIES

6  S’aproven els títols propis de grau i de postgrau:

6.1 S’aprova, dins del marc del pla pilot d’adaptació a l’espai europeu d’ensenya-
ments superior, la implantació a la URV dels títols propis següents:
Títols de grau:

- Enginyeria Química
- Turisme i Oci
- Telecomunicacions
- Història (Societats i cultures)
- Geografia (Anàlisi i ordenació Territorial)

Màsters Europeus:

- Estudis culturals mediterranis
- Quaternari i evolució humana
- Enginyeria química i processos
6.2 S’aproven els títols de graduat de primer cicle següents:

Títols de graduat de 1r cicle:
- Filologia catalana
- Filologia anglesa
- Filologia hispànica
- Geografia
- Història
- Història de l’Art
- Publicitat i relacions públiques
6.3 S’aproven els títols d’especialitat de pregrau següents:

Facultat de Lletres:
- Comunicació Multimèdia 
- Difusió històrica i geogràfica
- Patrimoni històric i cultural
- Desenvolupament local i regional
- Teoria i anàlisi de l’obra d’art
- Llengua i literatura clàssica
- Llengua i literatura alemanya
- Llengua i literatura anglesa
- Llengua i literatura catalana

Imports en Euros Conveni 2001-2003 (programat) Pendent de 
programació Proposta Conveni 2004-2006

Objectius/Actuacions/
Subactuacions

Pla 2001-2006 2001 2002 2003 Total 
2001-2003

2004-2006 2004 2005 2006

Objectiu 1: Reposició, conservació, 
adaptació i petites obres

5.810.000,00 268.168,03 1.249.474,86 1.615.745,60 3.133.388,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa 1.1 Reposició, 
conservació i petites obres

4.800.000,00 268.168,03 1.209.474,86 1.575.745,60 3.053.388,49 1.746.611,51 0,00 0,00 0,00

Programa 1.2 Adaptació a TIC 1.010.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00

1.2/1 Suport Biblioteca digital 170.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00

1.2/2 Adaptació a les TIC 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00

Objectiu 2: Acabaments, noves 
obres i altres

39.660.000,00 9.889.277,09 7.469.577,08 8.009.688,98 25.368.543,15 1.431.652,05 5.444.093,52 -2.159.435,18 -1.853.006,29

Programa 2. Acabament obres 
i cobertura de necessitats

39.660.000,00 9.889.277,09 7.469.577,08 8.009,688,98 25.368.543,15 14.291.456,85 5.444.093,53 -2.159.435,18 -1.853.006,29

2/1 Rectorat i Serveis 
Administratius (ampliació)

700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/2 ETS Enginyers i ETS Enginyers 
Químics

11.300.000,00 6.066.724,54 2.991.517,29 439.846,29 9.498.088,12 600.567,65 1.017.196,31 118.820,00 -535.448,66

2/3 Facultats de Química 
i Enologia 
(acabament) + urbanització

17.300.000,00 2-486.897,26 1.473.019,58 4.432.059,97 8.391.976,81 831.084,40 4.426.897,21 -2.278.255,18 -1.317557,63

2/4 Edifici comuns, Biblioteca 
i Aules

6.400.000,00 614.979,47 2.756.294,80 2.636.480,94 6.007.755,21 0,00 0,00 0,00 0,00

2/5 Servei Recursos Científics 1.540.000,00 720.675,82 248.745,41 501.301,78 1.470.723,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2/6 Facultat de Lletres 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/7 Nova Escola d’Infermeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OBJECTIUS 1 + 2 45.470.000,00 10.157.445,12 8.719.051,94 9.625.434,58 28.501.931,64 1.431.652,05 5.444.093,52 -2.159.435,18 -1.853.006,29
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- Llengua i literatura francesa
- Llengua i literatura espanyola
- Tècniques d’anàlisi del territori

E.U. de Turisme i Oci:

- Allotjament i Restauració
- Viatges i Turisme
- Activitats i espais turístics i de lleure

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia:

- Mestre en Esport Escolar

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:

Estudiants de Medicina:
- Epidemologia i gestió sanitària
- Investigació científica
- Salut mental
- Histologia
- Medicina esportiva
- Nutrició clínica
- Tècnic en cooperació
- Educador per a la salut

Estudiants de Fisioteràpia:
- Fisioteràpia en geriatria
- Fisioteràpia en l’esport
- Recerca bàsica i clínica en fisioteràpia
- Tècnic en cooperació
- Educació per a la salut

Estudiants de Nutrició Humana i Dietètica:
- Nutrició clínica
- Restauració col·lectiva
- Educació per a la salut
- Tècnic en cooperació
- Recerca bàsica i clínica en biomedicina
6.4 S’aprova que els centres de la URV puguin organitzar els cursos de postgrau que

participen en el pla pilot d’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior.

7  S’aprova la Normativa d’estudiants visitants.

NORMATIVA D’ESTUDIANTS VISITANTS

PREÀMBUL

És cada cop més freqüent que persones externes a la URV, particularment de nacionali-
tat estrangera, demanin cursar a la Universitat Rovira i Virgili assignatures d’un ensenya-
ment determinat.

Aquestes persones poden no estar en possessió dels requisits establerts per la legis-
lació vigent per poder accedir a la universitat, bé perquè són alumnes d’universitats
estrangeres sense conveni amb la URV, bé perquè no tenen els requisits acadèmics
necessaris.

Així doncs, per donar resposta a la demanda d’aquestes persones, es proposa la
regulació següent.

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1 Són estudiants visitants de la URV aquells que cursen a la Universitat Rovira i
Virgili un conjunt d’assignatures d’ensenyaments de primer o segon cicle, d’estudis de
doctorat o de postgrau no previst en el marc d’un programa acadèmic ordinari o regulat
per un conveni entre la URV i una altra institució. També poden ser admeses com a
estudiants visitants les persones que no compleixin els requisits acadèmics establerts
per matricular-se a la Universitat. 

1.2 L’admissió de l’estudiant visitant a la URV i el seu règim es regeixen per allò que
estableix aquesta Normativa. 

1.3 L’admissió com a estudiant visitant no implica en cap cas admetre’l als estudis
oficials corresponents, ni atorga cap validesa oficial als estudis que realitzi a la URV.

2. ADMISSIÓ DELS ESTUDIANTS VISITANTS

2.1 Les persones interessades a ser admeses com a estudiants visitants han de pre-
sentar una sol·licitud d’admissió: 1) si es tracta d’ensenyaments de primer o segon cicle,
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al degà o degana o al director o directora del centre que tingui adscrit l’ensenyament
que ofereix les assignatures que volen cursar, i 2) si es tracta de cursos de doctorat, al
director o directora del departament responsable del programa.

2.2 Les sol·licituds d’admissió com a estudiant visitant han d’anar acompanyades de
la justificació de la persona interessada per sol·licitar una estada a la URV, del certificat
dels estudis universitaris o altres estudis que està cursant o que ha cursat i del certificat
de coneixement de l’idioma, si escau.

2.3 Els alumnes visitants estrangers han de justificar que compleixen els requisits
legals vigents per a l’estada d’estrangers a l’Estat espanyol.

2.4 El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre o de l’1 al 15
de gener.

2.5 Correspon al degà o degana o al director o directora del centre corresponent
resoldre les sol·licituds d’admissió d’alumnes visitants, a proposta del responsable
d’ensenyament. Si es tracta d’estudis de doctorat, aquesta decisió correspondrà al direc-
tor o directora del departament corresponent, a proposta del coordinador o coordina-
dora del programa. L’admissió queda supeditada a la disponibilitat de places vacants en
els cursos sol·licitats. Els estudiants queden adscrits al centre o departament que n’ha
autoritzat l’admissió.

2.6 Un cop acceptada la sol·licitud, la inscripció s’ha de formalitzar en finalitzar el
període oficial de matrícula de cada quadrimestre. Els estudiants visitants poden ins-
criure’s d’un màxim de 30 crèdits per quadrimestre.

3. RÈGIM ACADÈMIC

3.1 L’estudiant visitant té dret a assistir a classe i a obtenir un certificat, expedit per
la URV, en què consti, si correspon, l’assistència als cursos inscrits.

3.2 Les assignatures cursades en el marc d’aquesta normativa no tenen validesa aca-
dèmica oficial. Els estudis realitzats d’acord amb el que regula aquesta normativa no
comportaran l’obtenció d’un títol oficial o propi de la URV.

4. RÈGIM ECONÒMIC 

4.1 Els alumnes visitants a la URV s’han d’inscriure en el centre on han sol·licitat
l’admissió. El Consell Social ha de fixar el preu de dels crèdits en aquesta modalitat
d’estudis. 

4.2 En el moment de formalitzar la inscripció, els alumnes visitants a la URV han
d’acreditar que tenen cobertura sanitària i una assegurança de responsabilitat civil per
desenvolupar les activitats acadèmiques que ho requereixin.
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Càrrecs i personal

8  S’aprova atorgar la Medalla de la URV al Sr. Josep Gomis i Martí.

9  S’aprova la Normativa única de PAS: productivitat.

POLÍTICA I CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA PRODUCTIVITAT
DEL PAS A LA URV

I. Introducció: la gestió de la productivitat com a instrument de mesura i 
d’incentivació de la contribució

A la URV les persones som un factor clau per a l’assoliment de l’excel·lència en l’exe-
cució dels processos i també en la consecució dels objectius de millora i de nous ser-
veis que l’organització ha de posar en marxa per garantir la seva competitivitat i
qualitat com a servei públic. 

En línia amb aquest factor clau que representem les persones, s’ha d’entendre la
gestió de la productivitat com una valoració de la contribució d’aquest factor professio-
nal i humà, a nivell individual o com a part d’un grup de treball, en l’execució dels pro-
cessos i serveis i en la consecució dels objectius de la URV. 

La retribució de la productivitat, i per tant la seva gestió, és una eina de què es dota
l’organització per tal de reconèixer, recompensar i incentivar la contribució dels com-
ponents del PAS en el procés de millora continua de la gestió i dels serveis universitaris
a la URV.

Per complir amb aquesta missió, la gestió de la productivitat s’ha de basar en la
mesura objectiva del grau d’acompliment i adequació als llocs de treball i de l’eficàcia
i de la implicació dels membres del PAS de la Universitat en el desenvolupament de les
tasques i funcions que tenen assignades. Aquesta mesura o avaluació s’ha de fer en fun-
ció de les responsabilitats dels llocs de treball als quals estan adscrits, dels processos de
gestió en què intervenen, dels objectius que tenen assignats, etc.

La mesura d’aquest grau d’acompliment o contribució es duu a terme mitjançant el
que s’anomena avaluació de l’acompliment.

Tot aquest enfocament es correspon amb l’esperit de la legislació de funció pública
en aquest sentit:

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats texts vigents a Catalunya en matèria de funció publica:

“El complement de productivitat té com a finalitat retribuir l’especial rendiment,
l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb què el funcionari desenvolupi la
seva activitat”.

En aquesta línia, a l’Estatut de la URV es fonamenten conceptes com:
◆ L’avaluació en l’acompliment de les obligacions universitàries.
◆ L’avaluació de la gestió en el marc dels principis de rendiment de comptes i

millora continua.
◆ L’assignació i distribució del complement de productivitat.

II. Eixos per a una gestió de la productivitat vinculada al grau de contribució 
dels components del PAS

Es proposa que la gestió de la productivitat es basi en una sèrie d’eixos, que al seu torn
estiguin relacionats amb factors mesuradors objectius del grau de contribució dels com-
ponents del PAS a la seva finalitat:

Eix Definició conceptual Abast organització Temporalització

Adequació i acompliment 
al lloc de treball

Valoració de l’adequació 
a les competències i funcions 
reflectides a la fitxa del lloc 
de treball.

Tots A partir del desplegament 
dels mecanismes d’Avaluació 
de l’activitat del PAS

Assoliment d’objectius 
operatius assignats

Valoració objectiva del nivell 
d’assoliment dels objectius 
opertatius que hagin estat 
assignats.

Caps de servei (Grup A) i Resp. 
de lliure designació*

A partir 2004
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*En el cas dels responsable de lliure designació, per aquelles situacions específiques, proposades per la gerència i amb informació prèvia als represen-
tants dels treballadors.

III. Procés i aplicació del model de gestió de la productivitat per al PAS 
de la URV

III.1. Criteris bàsics sobre els quals es fonamenta el procés

Per tal d’assolir la seva missió d’instrument de mesura i incentivació de la contribució
aplicant els eixos plantejats, la gestió de la productivitat del PAS es basa en una sèrie de
criteris: 

1. La productivitat és un incentiu per al reconeixement dels mèrits i contribució pro-
fessionals basat en la mesura d’aquests respecte uns eixos:

a) L’adequació a l’acompliment respecte al lloc de treball (a partir de la disponibili-
tat de mecanismes d’avaluació de l’activitat del PAS).

b) La dedicació i la realització d’activitats extraordinàries.
c) L’assoliment d’objectius operatius (responsables operatius).
2. La productivitat té, per tant, caràcter individual i no consolidable.
3. La gestió de la productivitat i les valoracions corresponents s’han de referir a uns

criteris, regles i procediments prèviament establerts i coneguts per tot el personal. 
4. Participen en la gestió de la productivitat tots els llocs de treball del catàleg de

llocs de treball de la URV.
5. A partir de la dotació pressupostària destinada a la gestió de la productivitat,

s’establirà per a cada membre del PAS les quantitats màximes assolibles considerant els
criteris de distribució que s’exposen més endavant.

Com a criteri general, aquest model de distribució combina el reconeixement de les
diferents responsabilitats organitzatives dels llocs de treball, i incorpora un factor cor-
rector que afavoreix la quantitat màxima productivitat assolible per als llocs de treball
amb retribucions brutes més baixes.

6. Per a la gestió dels eixos associats a cada tipologia de plaça es preveuen uns cri-
teris que un cop aplicats a les circumstàncies de cada lloc de treball determinin el per-
centatge d’assoliment respecte a cada un dels imports màxims. Aplicant aquest
percentatge d’assoliment es determinarà la quantitat assolida. Així doncs, el percen-
tatge d’assoliment depèn de l’actuació de la persona respecte als criteris establerts. 

Dedicació i activitat temporal 
extraordinària

Nivell d’acompliment respecte 
a les normatives de dedicació 
establertes. Centrat en tres 
consideracions:
• Puntualitat i dedicació 
horària
• Presència i dedicació al lloc 
de treball (Reducció de 
l’absentisme no justificat) 
• Realització d’activitats 
extraordinàries, dins l’horari 
habitual, no cobertes amb 
personal de substitució o 
reforç.
- Reduccions horàries
- Absències o baixes de 
personal de la unitat 

Tots els llocs de treball de 
l’organització exceptuant 
Caps de Servei i responsables 
de lliure designació

A partir 2004

Tipologia Plaça
Eixos sobre els quals aplicar 

les valoracions i criteris objectius

Caps de servei (Grup A) i responsables de 
lliure designació (en aquelles situacions 
en què sigui aplicable)

Assoliment d’objectius operatius assignats

Resta de places de la R.LL.T. Nivell d’acompliment respecte a la 
dedicació establerta i activitats temporals 
extraordinàries:
- Puntualitat i dedicació horària
- Presència i dedicació de jornades al lloc 
de treball
- Realització d’activitats extraordinàries 
dins de l’horari habitual

Eix Definició conceptual Abast organització Temporalització
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Més endavant s’exposen les valoracions i criteris per a l’establiment de les quanti-
tats assolides.

7. En el cas que al final del procés de distribució es produeixi romanent general,
aquest es distribuirà linealment entre tots els components del PAS que hagin obtingut
un percentatge d’assoliment superior al 80% pel conjunt dels conceptes a valorar.

 III.2. Criteris de distribució per al càlcul de les quantitats màximes assolibles 
a nivell individual

A continuació s’exposa esquemàticament la seqüència per al càlcul de les quantitats
màximes assolibles a nivell individual. En un annex al present document, s’indica més
detalladament.

130% de la dotació pressupostària distribuïda de forma lineal entre tot el PAS.
70% dela dotació pressupostària distribuïda proporcionalment a la retribució bruta del lloc de treball ocupat.

230% de la quantitat global distribuïda de forma lineal.
70% de la quantitat global distribuïda proporcionalment a la retribució bruta del lloc de treball ocupat.

Determinació de la quantitat individual màxima 
assolible per cada lloc de treball de Cap de Servei 
i responsable de lliure designació1

Agregació de la quantitat global màxima assolible 
pel conjunt de llocs de treball de Cap de Servei i 
responsables de lliure designació.

Deducció de la quantitat global màxima assolible pel 
conjunt de la resta de llocs de treball.

Reserva d’un 20% de la quantitat global màxima 
de la resta de llocs de treball, destinada a retribuir 
l’activitat temporal extraordinària

C.S i Ll. design.

Resta llocs treball

C.S i Ll. design.

Resta llocs treball

C.S i Ll. design.

Resta llocs treball

C.S i Ll. design.

Resta llocs treball

20% reserva act. Extr.

Puntualitat i ded.
Hor.
Presència i dedic.
Jorn.

20% reserva act. Extr.

Puntualitat i ded.
Hor.
Presència i dedic.
Jorn.

20% reserva act. Extr.

Puntualitat i ded.
Hor.
Presència i dedic.
Jorn.

20% reserva act. Extr.

Puntualitat i ded.
Hor.
Presència i dedic.
Jorn.

Distribució individual, per cada lloc de treball, 
de la resta (80%) de la quantitat global màxima, 
destinada a retribuir la puntualitat, la presència 
i la dedicació2

Per cada lloc de treball, es distribueix la seva quan-
titat individual màxima de forma igual entre els 
blocs de:
- puntualitat
- presència i jornades de dedicació

C.S i Ll. design.

Resta llocs treball

C.S i Ll. design.

Resta llocs treball

20% reserva act. Extr.

Puntualitat i ded.
Hor.
Presència i dedic.
Jorn.

20% reserva act. Extr.

Puntualitat i ded.
Hor.
Presència i dedic.
Jorn.
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III.2. Valoracions i criteris per al càlcul de les quantitats assolides respecte als 
màxims individuals

IV. ADDICIONALS

1. S’establirà una comissió de seguiment de l’aplicació de la Productivitat del PAS,
formada per quatre persones (dues en representació de la Junta de PAS Funcionari i
Comitè d’Empresa i dues en representació de la gerència). Aquesta comissió dirimirà
sobre els dubtes o aclariments derivats de l’aplicació dels criteris. La comissió es reu-
nirà d’acord amb la periodicitat que s’estableixi o cada vegada que, de forma motivada,
ho sol·liciti alguna de les parts.

2. La Gerència presentarà al Comitè d’Empresa i Junta de PAS Funcionari una pro-
posta de normativa de gestió horària del PAS, prèviament a l’aprovació d’aquesta per
part dels òrgans corresponents.

3. En finalitzar el cicle de gestió de l’any 2005, es farà una valoració dels resultats
de l’aplicació d’aquesta política i criteris de productivitat del PAS a la URV.

4. La dotació que es destini al concepte de Productivitat del PAS al pressupost de la
URV, s’incrementarà anualment d’acord amb l’increment que estableixi la Llei de Pres-
supostos, i s’hi incorporarà també l’increment proporcional que comporti l’increment
del nombre de places del PAS.

ANNEX DETALLS CRITERIS APLICACIÓ POLÍTICA DE PRODUCTIVITAT PAS

1. Dotació Total (DT)
La dotació total per a la retribució del concepte productivitat del PAS serà la que consti
al Pressupost econòmic de la URV per cada any.

2. Aplicació dels eixos de gestió per als segments de l’organització. Establiment 
de quantitats potencials que cada membre del PAS pot obtenir.

Tal com es determina a la “Proposta per a la gestió de la productivitat del PAS de la
URV” s’apliquen diferents eixos de valoració de la productivitat en funció de la tipolo-
gia dels llocs de treball.

En aquest document, s’identifiquen tres eixos per a la gestió de la productivitat:
1. Adequació i acompliment al lloc de treball.
2. Assoliment d’objectius operatius assignats.
3. Dedicació i activitat temporal extraordinària.

Establiment de la quantitat assolida pels llocs de treball de Cap de servei i responsables de lliure designació

Objectius
operatius aprovats
per l’equip de
direcció

Selecció dels
objectius associat 
a la productivitat
per cada lloc

Concreció
indicadors per la
valoració del grau
d’assoliment
d’objectius

Determinació 
del percentatge
d’assoliment
d’objectius del lloc

Càlcul productivitat
assolida per
aplicació del
percentatge a la
quantitat potencial
assolible*

*Qualsevol romanent s’incorporaria al romanent general de gestió de la productivitat

Establiment de la quantitat assolida per la resta de llocs de treball

Retribució, aplicant una tarifa dels “equivalents de jornades complertes” per les activitats temporal extraordinària derivada de 
reduccions horàries o bé de baixes o absències, de durada limitada i no cobertes per altres mecanismes*

*Qualsevol romanent s’incorporaria a la quantitat de dotació destinada a presència i dedicació per aquest bloc de llocs de treball

Puntualitat i dedicació horària

A partir de + de 60’ de retard anual. Percentatge escalat de productivitat en funció nombre de dies de retard. Extrems: 
<9 dies–100%; >25 dies–0%.

Presència i jornads de dedicació

Percentatge escalat de productivitat en funció nombre de dies d’absència (afers propis+absències no justificades). Extrems: 
<15 dies–100%; >20 dies–0%

*Qualsevol romanent s’incorporaria al romanent general de gestió de la productivitat

Núm. 9Full Oficial 38 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 2004164

Quant a la temporalització, queda determinat que l’eix de “L’adequació i acompli-
ment al lloc de treball”, s’activarà a partir del desplegament dels mecanismes d’Avalua-
ció de l’activitat del PAS.

Per tant, i per a la seva aplicació fins a aquest moment la gestió de la productivitat
del PAS se centrarà en:

2.1. Establiment quantitat potencial màxima per Caps de servei (Grup A) i 
responsables de lliure designació.

El primer pas a donar és establir la quantitat potencial màxima a què poden optar
cadascun dels ocupants de les places de la tipologia Caps de servei (Grup A) i responsa-
bles de lliure designació.

Amb aquest primer pas ja es disposarà de les quantitats màximes a les que podran
optar cada un dels Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació. 

La resta de la dotació total, o dotació general serà la adreçada a tota la resta de pla-
ces de la R.Ll.T del PAS. 

2.2. Establiment quantitat potencial màxima per a la resta de places de la R.Ll.T 
del PAS.

2.2.a) Establiment 20% de la D(G) reservada per retribuir l’activitat temporal 
extraodinària (Ae)

De la Dotació General D(G) es reservarà un 20% adreçat a retribuir determinades situ-
acions d’activitat temporal extraordinària dins de la jornada laboral. Els criteris i meca-
nismes per a aquesta retribució es detallen més endavant, en l’apartat 3.2.a).

2.2.b) Distribució del 80% de la D(G) per incentivar la dedicació (dp)

El 80% D(G) es destinarà a la incentivació de la dedicació i la presència.

A partir de la dotació es calcularà una quantitat màxima assolible per a cada lloc de
treball.

Les persones que ocupen els llocs de treball podran assolir fins a un 100%
d’aquesta quantitat màxima en funció de l’acompliment de determinats criteris que es
detallen més endavant, en l’apartat 3.2.b).

Tipologia Plaça
Eixos sobre els quals aplicar les 
valoracions i criteris objectius

Caps de servei (Grup A) i responsables 
de lliure designació (en aquelles 
situacions en què sigui aplicable)

Assoliment d’objectius operatius assignats

Resta de places de la R.LL.T. Nivell d’acompliment respecte de la 
dedicació establerta i activitats temporals 
extraordinàries.

Distribució de la dotació total (DT) entre els llocs de treball

Criteri de distribució:
◆ 30% distribuït linealment entre tots els llocs de treball de la R.Ll.T.
◆ 70% distribuït proporcionalment a la retribució bruta del lloc de treball,
respecte de la massa total de retribucions brutes dels llocs de treball objecte de
la distribució.

D(T) = Dotació total

Da = Dotació per cada un dels Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure 
designació
D(A) = sum (Da)

D(G) = Dotació general

D(G) = D(T) – D(A)

D(Gae) = Dotació general reservada per retribuir activitat temporal 
extraordinària.

D(Gae) = 20%D(G)

D(Gdp) = 80%D(G)
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3. CRITERIS PER AL CÀLCUL DE LA RETRIBUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT PER CADA 
LLOC DE TREBALL

3.1. Establiment quantitat a retribuir pels Caps de servei (Grup A) i responsables 
de lliure designació.

◆ En el marc de la Direcció Estratègica i de la Planificació Operativa, l’equip de
direcció de la URV establirà periòdicament els objectius operatius en els diferents
àmbits de la gestió universitària. En funció de l’abast, complexitat, pressupost assignat,
àmbits i persones implicades, aquests objectius es podran diferenciar entre actuacions i
projectes.

◆ Quant a la periodicitat de l’establiment d’objectius operatius, aquesta serà com a
mínim d’un cop l’any, i sempre al llarg del primer trimestre del curs acadèmic (darrer
trimestre de l’any natural). De totes formes aquests objectius també podran ser esta-
blerts en qualsevol altre moment, quan les circumstàncies directives ho permetin o bé
ho requereixin.

◆ Els objectius operatius comptaran, entre altres elements, amb una identificació
clara de l’objectiu a assolir i la manera com es mesurarà el grau d’assoliment, els recur-
sos assignats (persones que hi participen i pressupost, si correspon), calendari de tre-
ball, etc. Evidentment hauran de ser coneguts i seran acceptats per part dels
responsables d’assolir-los i de la resta de l’equip de treball per a aquells objectius que el
requereixin. Remarquem que serà clau que cada objectiu tingui clarament identificats
quins seran els indicadors o paràmetres que permetran, objectivament, concloure el
grau d’assoliment .

D’entre els objectius operatius proposats, l’equip directiu, identificarà i proposarà
quins d’aquests estaran associats amb la valoració de l’assoliment de la productivitat
pels Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació.

◆ Com a mínim un cop cada exercici, i coincidint amb l’últim trimestre de l’any
natural (període setembre–novembre), la gerència i l’equip de direcció analitzaran, en
base als indicadors establerts per a cada objectiu, el grau de consecució dels mateixos.

◆ En base al resultat del grau d’assoliment dels indicadors, per a cada un dels objec-
tius en què estigui implicat cada Cap de servei (Grup A) i responsable de lliure designa-
ció, s’establirà el percentatge global per a aquest eix. 

3.2. Establiment de les quantitats a retribuir per la resta de places de la R.Ll.T
del PAS.

3.2.a) Establiment de les quantitats per retribuir l’activitat temporal extraodinària 
(Ae)

Es parteix de la quantitat reservada per a la retribució de l’activitat temporal extraordi-
nària D(Gae).

Els criteris per a l’assignació d’aquesta quantitat seran:
- A partir de l’informe resum de les activitats temporals extraordinàries, dins de la

jornada laboral, elaborat pel responsable de la unitat i validat pel SRHO.
a) Activitats temporals extraordinàries provocades per reduccions horàries a la uni-

tat (Jr)
Jr = Hores totals de reducció horària / Núm. membres que les cobreixen /7
b) Activitats temporals extraordinàries provocades per absències o baixes a la uni-

tat(Ja)*, de durada limitada i no cobertes per altres mecanismes (substitucions, hores
extres, etc.)

Ja = Núm. total de jornades d’absència o baixa / Núm. de membres que les cobrei-
xen

- Ae(n) = (J(r) + J(a)).10 €
- Si la dotació inicial D(Gae) és insuficient, es repartirà proporcionalment a l’Ae(n)

de cada persona.

Distribució de la dotació D(Gdp) entre els llocs de treball

Criteri de distribució:
◆ 30% distribuït linealment entre tots els llocs de treball de la R.Ll.T.
◆ 70% distribuït proporcionalment a la retribució bruta del lloc de treball, 
respecte de la massa total de retribucions brutes dels llocs de treball objecte de 
la distribució.

D(Gdp) = Dotació General per dedicació i presència
Ddp = Dotació màxima assolible per a cada un dels llocs de treball en 
concepte de dedicació i presència 
D(Gdp) = sum (Ddp)
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- Si de la dotació inicial (20%Di) en resta algun romanent, aquest es repartirà lineal-
ment per incrementar la dotació màxima assolible pels conceptes de dedicació i pre-
sència, Ddp.

* No s’hi inclouen les absències degudes a permisos per afers propis.

3.2.b) Establiment quantitats per retribuir per incentivació de la dedicació (dp)

Partim de la Ddp (Dotació màxima assolible per cadascun dels llocs de treball en con-
cepte de dedicació i presència).

Aquest sostre màxim es redueix proporcionalment als dies reals deixats de treballar
durant l’any, sense tenir en compte, als efectes d’aquest còmput, els permisos per afers
propis, les baixes per accident laboral, les baixes per maternitat i les baixes per IT de
durada inferior a 1 mes.

Els romanents resultants dels sostres màxims es distribuiran linealment entre tots els
llocs de treball que hagin assolit, com a mínim, un 80% del seu sostre màxim de pro-
ductivitat, després de l’aplicació dels criteris d’assignació.

Percentatges corresponents per conceptes:
Puntualitat i dedicació horària (Ptt): 50% de la Ddp
Presència i dedicació al lloc de treball: 50% de la Ddp

Determinació percentatge assolit per puntualitat i dedicació horària:
a) Flexibilitat horària de 30’ (15’ abans de l’hora d’entrada i 15’ després de l’hora

d’entrada i el mateix per a la sortida)*
b) Franja diària de presència obligada: de 9 a 14 hores (o de 16 a 21 hores pels

horaris de tarda als quals es pugui aplicar la flexibilitat horària) i la tarda o tardes (o
matí o matins, si s’escau, per horaris de tarda) que figurin en l’horari individual de cada
persona.

c) Hores setmanals de presència: mínim de 35 hores.
d) Els dies en què la pausa diària de 30’ superi aquesta durada seran considerats

dies de retard als efectes del còmput que figura a continuació.
A partir d’aquestes premises:
- Retard** en més de 25 dies (superant els 60’*** de retard anual): 0% Ptt
- Retard** entre 16 i 25 dies (superant els 60’*** de retard anual): 40% Ptt
- Retard** entre 9 i 15 dies (superant els 60’*** de retard anual): 70% Ptt
- Retard en còmput anual inferior o igual a 60’***: 100% Ptt

* No es podrà aplicar la flexibilitat horària als llocs de treball dels quals depengui l’obertura d’un
centre o edifici o l’obertura d’un servei al públic amb horari anterior o posterior a la franja de presència
obligada, ni als llocs de treball a torns que no se solapin suficientment amb els del torn anterior o poste-
rior.

**El retard es comptabilitzarà a partir dels límits de la flexibilitat horària. Si per raons del servei es
retarda l’hora de sortida de l’horari del matí i, per tal de preservar l’obligatorietat legal de disposar d’1
hora de pausa, l’entrada de l’horari de tarda es fa més tard de l’estipulada, la diferència no serà conside-
rada retard. Tanmateix, pels horaris que s’inicïin a les 9 hores del matí o a les 16 hores de la tarda, no es
considerarà retard l’entrada dins dels 5 minuts següents a aquesta hora d’inici. Això també serà d’aplica-
ció en els horaris als que no es pugui aplicar la flexibilitat horària, tal com estableix el punt anterior.

*** 90’ en el cas d’horaris que s’iniciïn a les 9 del matí o a les 16 hores de la tarda o en el cas d’hora-
ris als quals no es pugui aplicar la flexibilitat horària.

Determinació percentatge assolit per presència i dedicació al lloc de treball
Ap: Nombre de dies d’afers propis gaudits durant l’any
Ab: Nombre de dies d’absència no justificada durant l’any 
El percentatge assolit per presència i dedicació al lloc de treball es calcularà de la

forma següent:
- (Ap+Ab) <= 15: 100% Prs
- (Ap+Ab) entre 16 i 18: 70% Prs
- (Ap+Ab) entre 19 i 20: 40% Prs
- (Ap+Ab) > 20: 0% Prs

10  S’aprova el pacte de dedicació. 

NORMATIVA DEL PACTE DE DEDICACIÓ 

PREÀMBUL

1. La Llei de reforma universitària, el Reial decret 898/1985, els Estatuts de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i la Normativa del professorat regulen de forma genèrica el règim
de dedicació dels membres del col·lectiu docent i investigador de la Universitat. En
aquest marc, el pacte de dedicació és el document concret que recull totes les activitats
que desenvolupa el personal acadèmic de la URV d’acord amb el règim de dedicació
que li correspon segons el tipus de contracte que el manté vinculat a la Universitat. 
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2. El pacte de dedicació, a més a més de permetre recopilar totes les activitats que
du a terme el personal acadèmic de la URV, també té com a objectiu regular de forma
flexible la dedicació del personal acadèmic i facilitar la distribució entre el personal
acadèmic de les activitats encomanades a cada departament. S’entén per activitats la
suma de l’encàrrec docent que el departament rep de cada centre/ensenyament i de les
activitats que cal desenvolupar per a assolir els objectius del contracte programa / plans
estratègics. 

3. La dedicació de cada professor/a a les tasques universitàries, inclosa en la previ-
sió del pacte de dedicació, ha de ser acordada i ratificada pel consell de departament,
el qual n’ha de fer també el seguiment durant el curs acadèmic per aprovar finalment el
tancament del pacte de dedicació, tot indicant l’estat d’execució de les activitats i rea-
litzant l’autovaloració del pacte.

4. La correspondència entre els tipus d’activitats previstes en la Normativa del pro-
fessorat vigent a la URV i les recollides en aquest model de pacte de dedicació és la
que hi ha a la taula següent:

5. Per tal de recollir la dedicació del personal docent, la Normativa del pacte de
dedicació estableix:

I. El procediment de previsió, seguiment i tancament del pacte de dedicació
II. Les responsabilitats i competències dels membres implicats
III. El model de pacte de dedicació

TÍTOL I. EL PROCEDIMENT DE PREVISIÓ, SEGUIMENT I TANCAMENT DEL PACTE 
DE DEDICACIÓ

El pacte de dedicació s’ha d’establir cada any. Abans de l’inici del curs acadèmic i
coincidint amb el període establert per la Normativa d’ordenació acadèmica per fixar/
confirmar la docència assignada als professors del departament, el personal acadèmic
ha d’establir la previsió de la seva dedicació per al curs vinent.

Durant el mateix curs acadèmic es podrà fer el seguiment del pacte de dedicació i
modificar l’estat de la previsió. 

En finalitzar el curs acadèmic, el professor/a ha de realitzar el tancament del seu
pacte de dedicació i l’autovaloració, el director/a del departament ha de valorar global-
ment els pactes de dedicació del seu departament, presentar-los a aprovació del consell
de departament i ha d’informar-ne el vicerector de Personal Docent i Investigador. 

El procés del pacte de dedicació s’estructura en les fases de previsió, seguiment i
tancament.

Previsió 

ARTICLE 1
En la fase de previsió, el personal docent investigador ha d’establir, abans del 15 de
març, la dedicació que preveu tenir el curs acadèmic següent pel que fa a les activitats
de docència, investigació, transferència de tecnologia i coneixement, extensió universi-
tària, gestió i formació personal, que s’han de consensuar en el si del departament i
acordar amb el director/a del departament.

ARTICLE 2
Entre el 20 i el 31 de maig el director/a del departament ha de presentar la previsió
acordada amb el personal docent i investigador al consell de departament, per tal de
ratificar la distribució de les tasques del professorat del departament.

ARTICLE 3
Un cop presentat al consell de departament, el director/a del departament ha d’infor-
mar sobre l’aprovació de la previsió el vicerector de Personal Docent i Investigador,

Tipus d’activitats previstes a la Normativa 
del professorat

Tipus d’activitats previstes en el pacte 
de dedicació

Docència reglada Activitat docent

Investigació
Activitat investigadora i/o creadora

Doctorat i formació continuada

Transferència de coneixements i 
tecnologia Activitat de transferència de tecnologia 

i coneixement i d’extensió universitària 
Extensió universitària i projecció exterior

Gestió i serveis interns Activitat de gestió 

Desenvolupament personal i professional Activitat de formació personal

Altres
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mitjançant la còpia de l’acta de la reunió del consell de departament en què ha estat
aprovada.

Seguiment

ARTICLE 4
A partir de l’1 de juny i fins al 15 de setembre de l’any següent, el personal docent i
investigador ha de fer el seguiment del seu pacte i, si s’escau, ha d’actualitzar-lo afe-
gint-hi noves activitats.

Durant aquest mateix període, el director/a del departament ha de fer el seguiment
de tots els pactes de dedicació del seu departament.

Tancament

ARTICLE 5
Abans del 15 de setembre el director/a del departament ha de comunicar al personal
docent i investigador del seu departament el termini de tancament del pacte de dedica-
ció.

Entre el 16 i el 30 de setembre el personal docent investigador ha de fer el tanca-
ment del seu pacte de dedicació, ha d’actualitzar el percentatge final de dedicació i
l’estat final d’execució de cadascuna de les activitats previstes, i indicar si es tracta de:

◆ Activitat realitzada
◆ Activitat realitzada parcialment en menys d’un 50%
◆ Activitat realitzada parcialment en més d’un 50%
◆ Activitat no realitzada
I, finalment, ha de fer l’autovaloració del seu pacte de dedicació, d’una banda,

comparant l’assoliment d’objectius que havia previst a l’inici del curs amb el tancament
del pacte i, d’una altra, valorant la satisfacció de la distribució del conjunt de feines del
departament.

ARTICLE 6
A partir del 30 de setembre el director/a del departament ha de fer la valoració global
dels pactes de dedicació, que presentarà a aprovació al consell de departament.

ARTICLE 7
Abans del 30 d’octubre el director/a del departament ha d’informar el vicerector de Per-
sonal Docent i Investigador sobre la valoració global dels pactes de dedicació del seu
departament trametent la còpia de l’acord del consell de departament.

Finalment, la Comissió delegada de Recursos Humans ha d’aprovar els pactes de
dedicació de tots els departaments de la URV.

TÍTOL II. LES RESPONSABILITATS I COMPETÈNCIES DELS MEMBRES IMPLICATS

ARTICLE 8
Correspon al personal docent investigador:

a) Emplenar la previsió de dedicació acordada amb el director/a del departament en
el termini establert.

b) Fer el seguiment i l’actualització de l’estat de la previsió, per tal de garantir que
les activitats recollides en el seu pacte de dedicació s’adeqüin a la dedicació real.

c) Realitzar el tancament del pacte de dedicació indicant el percentatge de dedica-
ció final i l’estat de realització de les activitats que preveu el document.

d) Autovalorar el pacte de dedicació.
e) Complir els calendaris establerts per a cada fase del procés.

ARTICLE 9
Correspon al director/a de departament:

a) Responsabilitzar-se de garantir el desenvolupament del procés de previsió, segui-
ment i tancament del pacte de dedicació.

b) Vetllar perquè s’emplenin els pactes de dedicació del departament en el calen-
dari establert.

c) Intervenir en els casos d’incompliment.
d) Gestionar els recursos humans i materials necessaris per tal de coordinar adequa-

dament el professorat que té adscrit.
e) Acordar amb el professorat del departament la distribució de les tasques del

departament.
f) Presentar la previsió al consell de departament i al vicerector.
g) Vetllar pel seguiment dels pactes de dedicació del departament.
h) Informar del tancament del pacte de dedicació el personal del seu departament.
i) Valorar globalment els pactes de dedicació del seu departament, un cop tancat el

pacte de dedicació, per tal de presentar-los a aprovació al consell de departament i
informar-ne el vicerector de Personal Docent i Investigador.
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ARTICLE 10
Correspon al consell de departament:

a) Aprovar el repartiment de tasques del departament i ratificar la previsió de dedicació.
b) Aprovar la validació global dels pactes de dedicació.

ARTICLE 11
Correspon al vicerector de Personal Docent i Investigador:

a) Garantir el desenvolupament del procés del pacte de dedicació en tots els depar-
taments de la URV.

b) Revisar l’informe d’aprovació del consell de departament.
c) Informar i rendir comptes del procés i dels resultats davant de la Comissió dele-

gada de Recursos Humans.
d) Recollir les incidències del procés i del model per tal de proposar noves millores.

TÍTOL III. MODEL DE PACTE DE DEDICACIÓ

Resum d’activitat
S’entén per resum d’activitat l’estimació de la distribució percentual de la dedicació a
les activitats que ha de desenvolupar el personal docent en el marc de la Universitat
Rovira i Virgili.

Les activitats de les quals s’ha d’establir una previsió de la dedicació són:
◆ Activitat docent
◆ Activitat investigadora i/o creadora
◆ Activitat de transferència de tecnologia i coneixement i d’extensió universitària 
◆ Activitat de gestió 
◆ Activitat de formació personal

1. Activitat docent
S’entén la dedicació a l’activitat docent com l’encàrrec docent que el departament
assigna al professorat i les activitats docents singulars associades al desenvolupament
d’assignatures, que representen un esforç singular per al personal docent.

1.1 Encàrrec docent 

L’encàrrec docent es defineix com la impartició d’assignatures de primer, segon i tercer cicle
recollida en el POA de cada professor i la docència no remunerada de cursos d’extensió uni-
versitària, de postgraus, màsters, cursos del Servei Lingüístic, de l’ICE, etc. Les activitats deri-
vades de la impartició d’aquesta docència reglada, com són les hores d’atenció a l’alumnat,
les tutories, la preparació de classes, la correcció d’exàmens, etc., no han de ser considera-
des explícitament en aquest apartat, ja que, per un cantó, s’entén que estan intrínsecament
lligades a les assignatures impartides i, per l’altre, ja queden recollides de forma implícita en
el percentatge global de dedicació a l’activitat docent que el professor/a fa constar.

En canvi, s’hi pot fer constar explícitament si el professor serà membre d’un tribunal
de tesi doctoral o del DEA, ja que aquest encàrrec no està recollit encara en la versió
actual del POA.

1.2 Activitat docent singular

En aquesta categoria s’hi han d’incloure les tasques que representen un esforç singular
derivades del desenvolupament d’assignatures que assigna el departament a cada pro-
fessor/a. En aquest cas s’hi poden fer constar, per tant, la preparació d’una nova assig-
natura, el desenvolupament de material educatiu (material multimèdia, exercicis…), la
participació en projectes d’innovació educativa o qualsevol altra activitat que repre-
senti un esforç docent singular.

2. Activitat investigadora i/o creadora
S’entén per activitat investigadora o creadora la dedicació a projectes de recerca actius
i també la dedicació a projectes de recerca pendents de resolució i/o en preparació, la
realització o direcció de tesis doctorals i la dedicació a altres tasques d’investigació.

2.1 Membre d’un grup de recerca

En aquest apartat s’ha d’indicar:
◆ Si és un investigador actiu a la URV.
◆ El grup de recerca de la URV al qual pertany el personal investigador.
◆ Si el grup de recerca és un grup de recerca consolidat (reconegut en convocatòries

públiques).

2.2 Projectes de recerca actius 

Únicament s’ha de completar si el personal docent és un investigador actiu i té previst
participar en projectes de recerca finançats a través de convocatòries públiques compe-
titives. A més, cal que la participació en el projecte de recerca actiu es realitzi durant el
curs acadèmic del qual es realitza la previsió.
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En aquest cas, cal fer constar la referència i el nom del projecte. També cal fer una
previsió dels resultats esperats, com poden ser, entre altres, les publicacions, les presen-
tacions a reunions i/o congressos, l’obtenció de patents, etc.

Per últim, si l’investigador participa en més d’un projecte actiu, ha d’indicar la dis-
tribució percentual de la seva dedicació entre aquests projectes actius. 

2.3 Projectes de recerca pendents

S’hi han de fer constar aquells projectes que s’hagin demanat i estiguin pendents de
resolució i/o concessió, i també si s’està treballant en la preparació de nous projectes
per presentar-los a convocatòries públiques competitives. S’ha de fer la previsió de par-
ticipació en el projecte indicant:

◆ Si el projecte s’ha de presentar a una convocatòria pública durant aquest curs.
◆ Si es tracta d’un projecte pendent de resolució (ha estat presentat a una convoca-

tòria però no està resolt encara).

2.4 Tesi doctoral

El professor/a ha de completar aquest apartat en els casos següents:
◆ Direcció de tesi doctoral i/o direcció de treballs experimentals dins de programes

de doctorat. En aquest cas s’ha d’introduir el nom de les persones de les quals dirigeix
la tesi o els treballs experimentals, i també les dates d’inici i d’acabament previst
d’aquestes tasques.

◆ Si es realitza la tesi doctoral, el professor/a ha d’introduir el nom del projecte que
es pretén desenvolupar, la data d’inici i la data prevista d’acabament.

2.5 Altres tasques d’investigació i/o creació

En cas de no participar en projectes de recerca actius finançats a través de convocatò-
ries públiques competitives, en aquest apartat es poden fer constar les altres tasques
d’investigació que es preveuen realitzar i els resultats esperats.

3. Activitat de transferència de Tecnologia i coneixement i d’Extensió 
Universitària

El professor/a ha de fer constar en aquest apartat aquelles activitats remunerades que
tenen relació amb la transmissió dels coneixements adquirits o generats pels equips
investigadors des de la Universitat a la societat, la formalització de contractes i conve-
nis i la gestió administrativa que comporten.

Les activitats remunerades poden ser tant en l’àmbit de la docència com mitjançant
contractes o convenis amb empreses, associacions i/o institucions.

3.1 Contractes i convenis

En aquest apartat s’ha de fer una relació de les activitats que el professor/a preveu realit-
zar mitjançant contractes i/o convenis de les tipologies establertes per la FURV:

◆ Assessoria consultoria
◆ Assistència tècnica
◆ Divulgació científica
◆ Innovació tecnològica
◆ Patents
◆ Recerca bàsica
◆ Recerca aplicada
◆ Desenvolupament tecnològic

3.2 Activitats docents retribuïdes

S’entén per activitats docents retribuïdes la participació com a professor/a o com a
coordinador/a o director/a en cursos de postgrau, de màster o especialista universitari,
en cursos d’extensió universitària, en cursos de formació per a empreses i altres.

3.3 Activitats d’extensió universitària

S’han d’incloure en aquesta categoria les activitats divulgatives de caràcter científic o
tècnic, les relacions amb associacions, empreses, institucions públiques i privades, així
com qualsevol altra activitat de relació amb l’entorn socieconòmic independentment si
són remunerades o no.

4. Activitat de gestió
S’entén per activitat de gestió la dedicació als càrrecs acadèmics, als encàrrecs de ges-
tió i/o coordinació, les activitats de captació, de seguiment de titulats i altres tasques de
gestió i/o coordinació externes a la URV.

4.1 Càrrec unipersonal de govern

En aquest apartat hi han de constar els càrrecs unipersonals de govern que, segons la
Normativa de professorat, tinguin reducció per dedicació.
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4.2 Encàrrecs de gestió i/o coordinació

En aquest apartat s’hi han de considerar els encàrrecs de gestió i/o coordinació ordina-
ris o derivats dels plans estratègics dels centres i/o departaments no previstos en l’apar-
tat anterior, per exemple:

◆ Participació en comitès de millora docent
◆ Participació en processos de millora de la qualitat dels ensenyaments
◆ Participació en projectes de l’ANECA o AQU
◆ Participació en comitès d’avaluació dels ensenyaments
◆ Participació en comissions d’elaboració dels plans estratègics
◆ Elaboració del pla d’acció de la facultat o el centre
◆ Participació en projectes de transició a espais europeus 
◆ Coordinació d’assignatures 
◆ Coordinació de pràctiques laboratori
◆ Coordinació de programa de mobilitat/intercanvi alumnes
◆ Participació en accions de tutories d’alumnes durant la carrera
◆ Participació en òrgans col·lectius de govern, comissions…
◆ Representació sindical
◆ Altres

4.3 Activitats de captació

S’inclouen en aquesta categoria les activitats de divulgació de la URV i/o d’ensenya-
ments, les xerrades en centres de secundària, la participació en la Setmana de la Cièn-
cia, la participació en les jornades de portes obertes, etc.

4.4 Seguiment de titulats

S’inclou en aquesta categoria la participació en associacions d’exalumnes, en la Borsa
de Treball, etc.

4.5 Altres activitats de gestió i/o coordinació externes a la URV

El professor/a ha de considerar en aquest apartat les activitats externes a la URV o qual-
sevol altra que preveu desenvolupar en el marc de la dedicació professional a la Uni-
versitat, per exemple:

◆ Avaluació externa de projectes, avaluació de revistes, avaluació d’ensenyaments
◆ Participació en comitès, agències, comitès editorials de revistes, externes a la URV
◆ Membre de comitès científics externs a la URV

5. Activitat de formació personal
S’entenen per activitats de formació personal i professional l’assistència a congressos,
seminaris, cursos etc. relacionats amb el camp científic en el qual el professor/a desen-
volupa els seu treball, així com la participació en el pla de formació del professorat i les
activitats de promoció personal.

11  S’aprova adscriure els professors de les àrees de coneixement de Bioquímica i
Biologia Molecular i de Nutrició i Bromatologia, pertanyents fins ara al Departa-
ment de Ciències Mèdiques Bàsiques o al Departament de Medicina i Cirurgia, al
Departament de Bioquímica i Biotecnologia, en els termes següents:

ADSCRIPCIÓ DELS PROFESSORS DE LES ÀREES DE BIOQUÍMICA 
I BIOLOGIA MOLECULAR I DE NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
AL DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA

ANTECEDENTS

L’Estatut de la URV estableix en l’article 11.2 que “Els departaments estan constituïts
per àrees de coneixement científic, tècnic o artístic o per agrupació d’àrees de coneixe-
ment afins, i inclouen tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especia-
litats del qual es corresponguin amb aquestes àrees”. Per tant, l’Estatut preveu que un
departament pot estar integrat per diferents àrees de coneixement, però al mateix temps
és explícit a l’hora de regular que tots els membres d’una mateixa àrea de coneixement
s’han d’integrar en un únic departament.

No obstant, en l’article 14, l’Estatut també preveu que “El Consell de Govern pot
autoritzar, a petició d’un departament, l’adscripció temporal a aquest de com a màxim
dos membres del professorat pertanyents a un altre o altres departaments, amb
l’informe favorable previ dels departaments afectats. La durada de l’adscripció no pot
ser superior a un curs acadèmic, prorrogable automàticament per períodes iguals si no
hi ha cap informe desfavorable dels departaments afectats”.

Amb l’objectiu d’adequar totes les àrees de coneixement i tots els departaments de
la URV a l’Estatut cal regularitzar la situació de les dues úniques àrees de coneixement
de la URV que fins ara han estat distribuïdes en dos departaments diferents. Aquestes

Núm. 10-11Full Oficial 38 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 2004172

son l’àrea de Bioquímica i Biologia Molecular (BiBM), els membres de la qual estaven
distribuïts entre el departament de Bioquímica i Biotecnologia (DBQiBT) i el departa-
ment de Ciències Mèdiques Bàsiques (DCMB); i l’àrea de Nutrició i Bromatologia
(NiB), els membres de la qual estaven distribuïts també entre el departament de Bioquí-
mica i Biotecnologia (BQiBT) i el departament de Medicina i Cirurgia (DMiC). En
l’actualitat, la distribució dels professors de cossos docents de les àrees esmentades
entre els departaments de BQiBT, CMB i MiC és la que es recull en la taula següent. En
aquesta s’hi ha inclòs també la referència als centres on imparteixen docència cadas-
cun dels col·lectius esmentats, els professors de BiBM i de NiB del DBQiBT a les Facul-
tats de Química (FQ) i d’Enologia (FE), i els professors de BiBM i de NiB del DCMB i del
DMiC, respectivament, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

La implantació majoritària de les àrees de BiBM i de NiB en el DBQiBT comparada
amb la que tenen aquestes àrees en el DCMB i en el DMiC, tant per nombre de places
com per la seva categoria, fan que l’opció mes raonable sigui agrupar tots els professors
de les àrees de BiBM i de NiB en el DBQiBT. Aquesta acció, però, no ha de comportar
cap canvi substancial

◆ ni en les tasques docents que fins ara la FMiCS havia encomanat al DCMB, per-
què les assumissin els professors de l’àrea de coneixement de BiBM, que ara passarien
a ser assignades al DBQiBT, des d’on serien assumides per els mateixos professors de
l’àrea de BiBM.

◆ ni en les tasques docents que fins ara la FMiCS havia encomanat al DMiC, perquè les
assumissin els professors de l’àrea de coneixement de NiB, que ara passarien a ser assigna-
des al DBQiBT, des d’on serien assumides pels mateixos professors de l’àrea de NiB.

◆ ni en els recursos materials de què disposaven a la FMiCS els professors de les
àrees de BiBM i de NiB per dur a terme les seves activitats docents i investigadores en
aquest centre mentre estaven adscrits al DCMB i al DMiC, respectivament.

Així mateix, la necessitat d’agrupar en un únic departament les àrees esmentades no
ha de ser pas un obstacle per a què a l’empara de l’article 14 alguns dels professors
afectats per aquesta mesura puguin romandre en el seu departament d’origen, si es
compleixen els requisits de l’article 14 de l’Estatut.

ACORDS DEL CDG

1. Adscriure tots els professors de la URV de les àrees de BiBM i de NiB al departa-
ment de BQiBT, mantenint, no obstant, la vinculació actual de cadascun dels professors
de les àrees esmentades als seus respectius centres.

2. Traslladar l’encàrrec docent de tots els ensenyaments de la FMiCS que aquesta
havia vingut fent fins ara al DCMB i al DMiC relatiu a les àrees de coneixement de
BiBM i de NiB, respectivament, al DBQiBT, on estaran agrupats des d’ara tots els profes-
sors de la URV de les àrees de BiBM i de NiB.

3. Cedir els medis materials (despatxos, mobiliaris, laboratoris, etc) que fins ara
havien estat a disposició dels professors de les àrees de BiBM del DCMB i de NiB del
DMiC al DBQiBT, per tal que el canvi d’adscripció de departament d’aquests professors
no comporti cap canvi substancial o perjudici ni per als alumnes de la FMiCS ni per als
seus professors vinculats, encara que a partir d’ara deixin d’estar adscrits al DCMB o al
DMC i passin a estar adscrits al DBQiBT. Aquests medis materials seguiran sent utilit-
zats pels professors implicats en aquest canvi d’adscripció per desenvolupar les funci-
ons docents i de recerca pròpies dels ensenyaments als quals segueixen vinculats. Si en
el futur es produís un trasllat d’aquests professors a uns nous espais aliens a la FMiCS,
aquests medis materials (despatxos, mobiliaris, laboratoris, etc) tornarien a restar a dis-
posició de la FMiCS.

4. Autoritzar la Gerència i els vicerectorats corresponents a fer efectius els acords 1,
2 i 3 anteriors en allò que fa referència al PAS dels centres/departaments afectats i a
l’assignació pressupostària de centres i departaments.

Centres on imparteixen docència FQ i FE FMiCS

Àrea 
de coneixement Categoria DBQiBT DCMB DMiC

BiBM

CU 1 0

TU/CEU 10 2

TEU 0 2

NiB

CU 1 0

TU/CEU 2 1

TEU 2 0
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5. Autoritzar el degà de la FMiCS i els directors del DBQiBT, del DCMB i del DMiC
a acordar les mesures transitòries o altres pactes bilaterals necessaris per a fer efectius
els acords 1, 2 i 3 anteriors.

12  S’aprova la convocatòria de places del col·lectiu docent i investigador.

CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
CONTRACTAT PERMANENT

RELACIÓ DE PLACES

Número de plaça: 0704-DL000345
Department: d’Història, Història de l’Art i Geografia
Centre: Escola Universitària de Turisme i Oci
Categoria: Professor Agregat Dedicació: Temps complet TC Període contractació: Anual
Institució sanitària   Titulació: Doctorat
Perfil: àmbit d’especialització en docència / possibles línies d’investigació a desenvolupar  Altres/Requisits Específics:
Geografia del Turisme Doctorat en Geografia

Composició de la comissió Categoria Universitat

President titular Josep Oliveras Samitier CU URV

Secretari titular Salvador Anton Clavé TU URV

Vocal titular Antoni Terceño Gómez CU URV

President suplent Fernando Vera Rebollo CU UA

Secretari suplent Macià Blàzquez Salom TU UIB

Vocal suplent Misericòrdia Carles Lávilla TU URV

Número de plaça: 0704-DL000344
Department: de Gestió d’Empreses
Centre: Escola Universitària de Turisme i Oci
Categoria: Professor Agregat Dedicació: Temps complet TC Període contractació: Anual
Institució sanitària   Titulació: Doctorat
Perfil: àmbit d’especialització en docència / possibles línies d’investigació a desenvolupar  Altres/Requisits Específics:
Organització d’Empreses
Gestió d’Empreses Turístiques

Composició de la comissió Categoria Universitat

President titular Camilo Prado Freire CU URJCM

Secretari titular Mireia Valverde Aparicio TU URV

Vocal titular Salvador Anton Clavé TU URV

President suplent José Luis Galán González CU UdS

Secretari suplent M. Dolors Setó Pàmies TU URV

Vocal suplent Inmaculada Martín Rojo CEU UM

Número de plaça: 0704-DL000395
Department: de Psicologia
Centre: Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Categoria: Professor Agregat Dedicació: Temps complet TC Període contractació: Anual
Institució sanitària   Titulació: Doctorat
Perfil: àmbit d’especialització en docència / possibles línies d’investigació a desenvolupar  Altres/Requisits Específics:
Perfil investigador: Neurotoxicologia Doctorat en Psicologia
Psicologia Fisiològica

Composició de la comissió Categoria Universitat

President titular Angel-Pío González Soto CU URV

Secretari titular M. Teresa Colomina Fosch TU URV

Vocal titular Josepa Canals Sans TU URV

President suplent Joana Noguera Arrom CU URV

Secretari suplent Andreu Vigil Colet TU URV

Vocal suplent Estanislau Pastor Mallol CU URV
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13  S’aprova la convocatòria de places del PAS.

Plaça Ubicació Grup Nivell C.ll.t. Convocatòria Normativa d’aplicació Tribunal titular Tribunal suplent

Ajudant Biblioteca FMCS B 18 Concurs mèrits Concurs de provisió de 
places genèriques de 
personal funcionari

PT: Antoni Gonzàlez
 Senmartí

PS: Antoni Pigrau Solé

Ajudant Biblioteca Campus 
Sescelades

B 18 Concurs mèrits VT: Sílvia Sancho Roca VS: Josep Solé Tarragó

VT: Mariantònia Aloguin
Pallach

VS: Esperança Manera
Roca

VT: Esperança Manera 
Roca

VS: Rosa Molar Caselles

VT: Ariadna Casals Gil VS: Josepa Rius Masip

VT: Maria Martí Baiget VS: Susana Garciapons
Miranda

VOTPLT: Inès Acebes
Arranz

VOTPLS: Montserrat
Millàs Jiménez

Tècnic especialista Biblioteca CS FMCS III V Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Antoni Gonzàlez
Senmartí

PS: Antoni Pigrau Solé

Tècnic especialista Biblioteca CS PIT III V Concurs (3 fases) VT: Sílvia Sancho Roca VS: Josep Solé Tarragó

VT: Mariantònia Aloguin
Pallach

VS: Esperança Manera
Roca

VT: Noèlia Valdivieso
Reche

VS: Mònica Bonillo
Martínez

VT: José Luis Valdivieso
Álvarez

VS: Immaculada Gámez 
Candelas

Tècnic de suport a la direcció GTR I  O Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Manuel Molina 
Clavero

PS: Josep Solé Tarragó

Tècnic de suport a la direcció GTR I  O Concurs (3 fases) VT: Jordi Cartanyà Solé VS: Josep Carbó Carbó

Tècnic de suport a la direcció GTR I  O Concurs (3 fases) VT: Josep Solé Tarragó VS: Sara Gimeno Vila

VT: Carme Crespo 
Blázquez

VS: Josep Alberich 
Brugarola

VT: José Luis Valdivieso 
Álvarez

VS: Jordi Marè Viles

Tècnic especialista de Biblioteca Campus 
Sescelades

III V Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Antoni Gonzàlez 
Senmartí

PS: Antoni Pigrau Solé

Tècnic especialista de Biblioteca FCJ III V Concurs (3 fases) VT: Sílvia Sancho Roca VS: Josep Solé Tarragó

Tècnic especialista de Biblioteca FCEE III V Concurs (3 fases) VT: Mariantònia Aloguin 
Pallach

VS: Esperança Manera 
Roca

VT: Noèlia Valdivieso 
Reche

VS: Mònica Bonillo 
Martínez

VT: José Luis Valdivieso 
Álvarez

VS: Immaculada Gámez 
Candelas

Cap Biblioteca EUTiO B 22 Concurs mèrits Concurs de provisió de 
places específiques de 
personal funcionari

PT: Antoni Gonzàlez 
Senmartí

PS: Antoni Pigrau Solé

VT: Sílvia Sancho Roca VS: Josep Solé Tarragó

VT: Salvador Anton 
Clavé

VS: Josep Allepús 
Querol

VT: Ariadna Casals Gil VS: Maria Martí Baiget

VOTPLT: Inès Acebes 
Arranz

VOTPLS: Montserrat 
Millàs Jiménez

Assessora tècnica: 
Mariantònia Aloguin 
Pallach

Núm. 12Full Oficial 38 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 2004175

Tècnic de l’Escola de Doctorat Escola Doctorat I O Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Xavier Rius Ferrús PS: Maria Bargalló
Escrivà

VT: Josep Anton Ferré
Vidal

VS: Mercè Gisbert
Cervera

VT: Josep Solé Tarragó VS: Manuel Molina
Clavero

VT: Carme Crespo
Blázquez

VS: Josep Alberich
Brugarola

VT: José Luis Valdivieso
Álvarez

VS: Jordi Marè Viles

Tècnic informàtic de suport a Pre-
grau i Doctorat

Escoles de Pre-
grau i Doctorat

II P Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Xavier Rius Ferrús PS: Mercè Gisbert 
Cervera

VT: Maria Bargalló 
Escrivà

VS: Joana Zaragoza Gras

VT: Josep Solé Tarragó VS: Sílvia Sancho Roca

VT: Oriol Lorenzo Seva VS: Encarna Pérez Ruiz

VT: José Luis Valdivieso
Álvarez

VS: Josep Alberich
Brugarola

Assessor tècnic: 
Francesc Salvador 
Carvajal

Plaça Ubicació Grup Nivell C.ll.t. Convocatòria Normativa d’aplicació Tribunal titular Tribunal suplent

Tècnic d’Aplicacions Informàtica 
(àmbit Gestió 
Recerca)

I O Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Manuel Molina 
Clavero

PS: Josep Solé Tarragó

VT: Francesc Salvador 
Carvajal

VS: Lluís Ariño Martín

VT: Carles Garcia 
Mellado

VS: Helena Fraga
Gonzàlez

VT: Oriol Lorenzo Seva VS: Encarna Pérez Ruiz

VT: José Luis Valdivieso
Álvarez

VS: Josep Alberich
Brugarola

Tècni Atenció multimèdia TP EUTiO III V Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Josep Solé Tarragó PS: Sílvia Sancho Roca

VT: Salvador Anton Clavé VS: Josep Allepús Querol

VT: Francesc Salvador
Carvajal

VS: Lluís Ariño Martin

VT: David Cerveró
Aured

VS: Encarna Pérez Ruiz

VT: José Luis Valdivieso
Álvarez

VS: Vienç Puig Viudez

Tècnic jurídic Assessoria 
Jurídica - 
Gerència

I O Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Antoni Pigrau Solé PS: Manuel Molina 
Clavero

VT: Manuel Molina 
Clavero

PS: Josep Solé Tarragó

VT: Guillem Tapias 
Zaragoza

VS: Santiago José 
Castellà Surribas

VT: Josep Alberich 
Brugarola

VS: Carme Crespo 
Blázquez

VT: José Luis Valdivieso 
Álvarez

VS: Jordi Carbó Tudela

Plaça Ubicació Grup Nivell C.ll.t. Convocatòria Normativa d’aplicació Tribunal titular Tribunal suplent
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14  S’aprova renovar el mandat dels quatre patrons de la URV a la Fundació URV, que
són: Dr. Lluís Massana, Dr. Francesc Borrull, Dra. Misericòrdia Carles i Dr. Xavier
Farriol.

15  S’aprova designar el Sr. Josep Rodrigo Panisello representant dels estudiants al
Consell Interuniversitari de Catalunya.

16  S’aprova la concessió de premis extraordinaris final d’estudis primer i/o segon
cicle 2002-03.

PREMIS EXTRAORDINARIS FINAL D’ESTUDIS 
CURS ACADÈMIC 2002-2003

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Administració i Direcció d’Empreses Laura Carmona Martínez 2,51
Ciències Empresarials Alba Pelejà Bonfill 2,09
Economia Maria de la Cinta Queralt Moreso 2,36

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Medicina Maria Luisa Santos Marqués 2,91
Fisioteràpia Ester Molina Degracia 3,16

FACULTAT DE QUÍMICA

Química Verònica Gómez Cortés 2,70
Bioquímica Mònica Azor Heras 2,47

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Educació Social Ángeles Serrano Ortega 2,39
Mestres Maria Heidi Bujaldón Roig 2,68
Pedagogia Maria Alba Carbonell Rodríguez 2,20
Psicologia Rubén Nieto Luna 2,49

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Infermeria Eva Baró Puig 2,35

FACULTAT DE LLETRES

Filologia Anglesa Humberto Burcet Rojas 3,05
Filologia Catalana Sílvia Güell Segarra 3,29
Filologia Hispànica Cristina Arroyo Mañogil 3,24
Història Ricard Gili Ferré 2,43
Geografia Enric Maria López Serra 3,12

Tècnic d’Avaluació de la Recerca SGR II S Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Rosa Solà Alberich PS: Xavier Correig 
Blanchar

VT: Sílvia Sancho Roca VS: Josep Solé Tarragó

VT: Carles Garcia 
Mellado

VS: Helena Fraga 
Gonzàlez

VT: Santiago Moreno 
Olmedo

VS: José Luis Valdivieso 
Álvarez

VT: Jordi Marè Viles VS: Vicenç Puig Viudez

Tècnic d’Avaluació SRHO II S Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Josep Anton Ferré 
Vidal

PS: Francesc Xavier 
Grau Vidal

VT: Josep Solé Tarragó VS: Sílvia Sancho Roca

VT: Helena Fraga 
Gonzàlez

VS: Carles Garcia 
Mellado

VT: Patrícia Olivé Conde VS: Josepa Gallofré 
Pujol

VT: José Luis Valdivieso 
Álvarez

VS: Josep Alberich 
Brugarola

Tècnic URV Solidària I V Concurs (3 fases) Normativa d’accés a places 
de personal laboral

PT: Antoni Pigrau Solé PS: Antoni Gonzàlez 
Senmartí

VT: Joana Zaragoza Gras VS: Rosa Solà Alberich

VT: Sílvia Sancho Roca VS: Josep Solé Tarragó

VT: Jordi Carbó Tudela VS: Vicenç Puig Viudez

VT: José Luis Valdivieso 
Álvarez

VS: Santiago Moreno 
Olmedo

Plaça Ubicació Grup Nivell C.ll.t. Convocatòria Normativa d’aplicació Tribunal titular Tribunal suplent
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Antropologia Social i Cultural (93) Hortènsia Grau Juan 2,95
Antropologia Social i Cultural (01) Olivia Paton Santiago 2,74
Arqueologia Itxaso Euba Rementeria 2,23
Estudis Alemanys Salvador Bonafe Girona 2,44

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Dret Miriam Morell Calvo 3,02
Relacions Laborals Nicomedes Jímenez Linares 2,40
Treball Social Sandra Dueñas Benavente 2,22
Ciències del Treball Alícia Rodríguez Pérez 3,11

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Sistemes Luis Rovirosa Mairlot 2,45

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió Pere Martí Agut 2,73

Enginyeria en Informàtica David Sánchez Ruenes 2,93
Enginyeria Tècnica Industrial 
en Electrònica Industrial Javier Duque Guerrero 2,35

Enginyeria Tècnica Industrial 
en Electricitat Raúl Morales García 2,04

Enginyeria en Automàtica i Electrònica 
Industrial Narcis Vidal Sanz 2,16

FACULTAT D’ENOLOGIA

Enologia Vicenç Galbany Casals 2,70
Enginyeria Tècnica Agrícola Industrial: 
Indústries Agràries i Alimentàries Maria Puig Arnavat 3,08

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Enginyeria Química Jordi Josep López Launes 3,07
Enginyeria Tècnica Industrial: Química 
Industrial Núria Quince Colomés 1,93

17  S’acorda la concessió de premis extraordinaris de doctorat 2002-03.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT CURS 2002-2003

D’acord amb la Normativa de Premis Extraordinaris de Doctorat, la Comissió de Docto-
rat que va tenir lloc el dia 28 de maig va acordar aprovar la relació dels alumnes els
quals es proposen per a l’obtenció dels premis extraordinaris:

ÀREA TEMÀTICA A

Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia, Infermeria, i Psico-
logia: es poden proposar dos candidats.

La Subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 19 de maig ha proposat les
següents candidates:

Dra. Margarita Torrente Torné - Departament de Medicina i Cirurgia
Dra. Kendra Catalina Rodríguez Morejón - Departament de Ciències Mèdiques

Bàsiques

ÀREA TEMÀTICA B

Departaments d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, Filologia Anglogermànica, Filo-
logia Catalana, Filologies Romàniques, Història, Història de l’Art i Geografia i Pedago-
gia: es poden proposar quatre candidats.

La Subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 24 de maig ha proposat els
següents candidats:
Dr. Jesús José Lizama Quijano - Departament d’Antropologia, Filosofia

i Treball Social
Dra. Francisca Bajo Santiago - Departament de Filologies Romàniques
Dra. Marta Gemma Nel·lo Andreu - Departament d’Història, Història de l’Art

i Geografia
Dra Juana María Tierno García - Departament de Pedagogia

ÀREA TEMÀTICA C

Departaments de Dret Privat, Processal i Financer, Dret Públic, Gestió d’Empreses i Eco-
nomia: es pot proposar un candidat.

La Subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 21 de maig ha proposat els
següents candidats:
Dr. Alfonso González Bondia - Departament de Dret Públic
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ÀREA TEMÀTICA D

Departaments de Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Electrò-
nica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Química; Enginyeria Informàtica i Matemàti-
ques; Química Analítica i Química Orgànica i Química Física i Inorgànica. Es poden
proposar tres candidats.

La Subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 20 de maig ha proposat els
següents candidats:
Dra. Maria Jesús Torija Martínez - Departament de Bioquímica 

i Biotecnologia
Dra. María Alicia Maroto Sánchez - Departament de Química Analítica 

i Química Orgànica
Dr. Joan Josep Carvajal Martí - Departament de Química Física 

i Inorgànica

18  S’aprova la creació de la Comissió de Mobilitat amb la composició següent:

Delegada del rector per a les Relacions Internacionals (presidenta)
Cap de l’Oficina de Relacions Internacionals
Coordinadors de mobilitat de la URV
Secretari/ària tècnic/a (amb veu sense vot)

19  S’aprova el Pla de Formació del Personal Acadèmic. 

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC 2003-2004

El Pla de Formació del Personal Docent i Investigador1 es va endegar el curs acadèmic
1999-2000. Les dades que ara us presentem corresponen a les activitats formatives que
s’han dut a terme durant el curs acadèmic 2003-2004. D’entre aquestes es poden dis-
tingir dues tipologies:

◆ Pla General: activitats adreçades a tot el personal acadèmic de la URV, el qual
podem dividir en Cursos i Conferències.

◆ Pla Específic: activitats organitzades pels departaments de la URV i adreçades al
seu personal acadèmic.
1En la web de l’ICE podeu veure la memòria completa del curs 2003-2004: http://www.ice.urv.es

1. PLA GENERAL - CURSOS

1.1 Relació dels cursos del PFPA que s’han dut a terme

Codi Nom del curs

PFPA01 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent

PFPA04 Creació de la Plana Web d’una Assignatura

PFPA10 Formació Inicial del Professorat Universitari

PFPA14 Docència Semipresencial i a Distància (1a edició)

PFPA15 Com Parlar en Públic

PFPA16 Redacció d’Articles Científics en Anglès

PFPA17 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès

PFPA18 Control de l’Estrès per al Professorat

PFPA20 Tractament i Creació d’Imatges: Adobe Photoshop

PFPA21 Creació de la Plana Web d’una Assignatura (nivell II)

PFPA22 Elaboració de Tesis Doctorals

PFPA23 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes

PFPA24 Publicació de Material Multimèdia a Internet

PFPA27 Competències i Objectius: Metodologies i Estratègies Docents

PFPA28 Què significa avaluació continuada?

PFPA30 Docència Semipresencial i a Distància (2a edició)

PFPA32 Creació de la Plana Web d’una Assignatura. Nivell Avançat

PFPA33 Què significa avaluació continuada? (2a edició)

PFPA34 Competències i Objectius: Metodologies i Estratègies Docents (2a edició)
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1.2 Relació dels cursos del PFPA programats i que han estat anul·lats

A continuació podem veure una taula resum del PFPA que han estat programats per
al curs 2003-2004.

Codi Nom del curs

PFPA02 Primers Auxilis

PFPA03 Gestió de Projectes de Recerca

PFPA05 Jornada sobre Programes d’Intercanvis i Beques

PFPA06 Higiene Postural: Treballar amb l’Ordinador

PFPA07 Riscos Específics: Laboratoris Físics

PFPA08 Riscos Específics: Laboratoris Químics

PFPA09 Riscos Específics: Laboratoris Biològics

PFPA11 Comunicació de Qualitat a l’Aula

PFPA12 Català Nivell C

PFPA13 Els Crèdits ECTS: Oferta de Docència a Europa

PFPA19 Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent en el Marc de la LOU

PFPA25 Guies Docents, Guies d’Aprenentatge

PFPA26 Pla d’Acció Tutorial

PFPA29 El Portfollio

Activitats programades pel PFPA 2003-2004

Activitat Títol Inici Finalització Hores

PFPA01 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent 03/05/2004 12/05/2004 12

PFPA02 Primers Auxilis Anul·lat

PFPA03 Gestió de Projectes de Recerca Anul·lat

PFPA04 Creació de la Plana Web d’una Assignatura 03/11/2003 12/11/2003 12

PFPA05 Jornada sobre Programes d’Intercanvis i Beques Realizat en modalitat de Jornada

PFPA06 Higiene Postural: Treballar amb l’Ordinador Anul·lat

PFPA07 Riscos Específics: Laboratoris Físics Anul·lat

PFPA08 Riscos Específics: Laboratoris Químics Anul·lat

PFPA09 Riscos Específics: Laboratoris Biològics Anul·lat

PFPA10 Formació Inicial del Professorat Universitari 12/02/2004 15/04/2004 40

PFPA11 Comunicació de Qualitat a l’Aula Anul·lat

PFPA12 Català Nivell C Anul·lat

PFPA13 Els Crèdits ECTS: Oferta de Docència a Europa Anul·lat

PFPA14 Docència Semipresencial i a Distància (1a edició) 24/11/2003 22/01/2004 35

PFPA15 Com Parlar en Públic 30/06/2004 03/07/2004 18

PFPA16 Redacció d’Articles Científics en Anglès 14/04/2004 05/05/2004 18

PFPA17 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès 10/05/2004 31/05/2004 14

PFPA18 Control de l’Estrès per al Professorat 31/05/2004 04/06/2004 12

PFPA19 Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent en el Marc 
de la LOU Anul·lat

PFPA20 Tractament i Creació d’Imatges: Adobe Photoshop 07/06/2004 10/06/2004 14

PFPA21 Creació de la Plana Web d’una Assignatura (nivell inicial) 08/03/2004 17/03/2004 12

PFPA22 Elaboració de Tesis Doctorals 18/05/2004 27/05/2004 12

PFPA23 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes 31/05/2004  03/06/2004 12

PFPA24 Publicació de Material Multimèdia a Internet 31/05/2004 04/06/2004 12

PFPA25 Guies Docents, Guies d’Aprenentatge Anul·lat
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1.3 Relació de cursos realitzats per blocs temàtics
S’han realitzat un total de 19 cursos que es poden agrupar en els següents blocs temà-
tics:

Pla Estratègic de Docència
Suport a la Carrera Universitària
Prevenció de Riscos Laborals

Aquests cursos són:

PFPA01 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent
PFPA04 Creació de la Plana Web d’una Assignatura
PFPA10 Formació Inicial del Professorat Universitari
PFPA14 Docència Semipresencial i a Distància (1a edició)
PFPA15 Com Parlar en Públic
PFPA16 Redacció d’Articles Científics en Anglès
PFPA17 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès
PFPA18 Control de l’Estrès per al professorat
PFPA20 Tractament i Creació d’Imatges: Adobe Photoshop
PFPA21 Creació de la Plana Web d’una Assignatura. Nivell II
PFPA22 Elaboració de Tesis Doctorals
PFPA23 Disseny de Qüestions i Metodologia d’Enquestes
PFPA24 Publicació de Material Multimèdia a Internet
PFPA27 Competències i Objectius: Metodologies i Estratègies Docents
PFPA28 Què significa avaluació continuada?
PFPA30 Docència Semipresencial i a Distància (2a edició)
PFPA32 Creació de la Plana Web d’una Assignatura. Nivell Avançat
PFPA33 Què significa avaluació continuada? (2a edició)
PFPA34 Competències i Objectius: Metodologies i Estratègies Docents (2a edició)

Gràfic 1: Cursos per blocs temàtics

PFPA26 Pla d’Acció Tutorial Anul·lat

PFPA27 Competències i Objectius: Metodologies i Estratègies Docents 26/05/2004 27/05/2004 6

PFPA28 Què significa avaluació continuada? 13/05/2004 14/05/2004 8

PFPA29 El Portfolio Anul·lat

PFPA30 Docència Semipresencial i a Distància (2a edició) 03/05/2004 18/06/2004 35

PFPA32 Creació de la Plana Web d’una Assignatura (nivell avançat) 26/04/2004 05/05/2004 12

PFPA33 Què significa avaluació continuada? (2a edició) 03/06/2004 04/06/2004 8

PFPA34 Competències i Objectius: Metodologies i Estratègies Docents 
(2a edició)

03/06/2004 04/06/2004 6

Activitats programades pel PFPA 2003-2004

Activitat Títol Inici Finalització Hores

Docència Universitària

Tec. Inform. I Com. 

Tècniques de Treball

Espai europeu

Suport a la carrera acadèmica

Prevenció de riscos laborals

33%

39%

0%

0%

22%

6%
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1.3.1 Hores de formació per blocs

El total d’hores impartides dins el Pla General és de 298, amb la següent distribució per
blocs temàtics:

Gràfic 2: Hores per blocs temàtics

1.3.2 Inscripcions i assistència per blocs temàtics

El nombre d’inscripcions dels cursos realitzats ha estat de 332, de les quals fins al 30 de
juny de 2004, 227 persones han assistit a un 70% o més de les sessions.

Gràfic 3: Inscrits/Assistents per blocs temàtics

Hores %

Docència Universitària 98 32,9

Tecnologies Informació i Comunicació  132 44,3

Suport a la Carrera Acadèmica 56 18,8

Prevenció de Riscos Laborals 12 4,0

TOTAL 298 100,0
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1.3.3 Inscripcions per Departaments

Pel que fa a les 332 persones, la seva distribució per departaments és la següent:

Gràfic 4: Inscripcions per Departaments

Departaments

DASF Departament d’Antropologia Social i Filosofia

DBB Departament de Bioquímica i biotecnologia

DCMB Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

DDP Departament de Dret Públic

DDPPF Departament de Dret Privat Processal i Financer

DE Departament d’Economia

DEEEA Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

DEIM Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

DEQ Departament d’Enginyeria Química

EM Departament d’Enginyeria Mecànica

DFA Departament de Filologia Anglogermànica

DFC Departament de Filologia Catalana

DFR Departament de Filologies Romàniques

DGE Departament de Gestió d’Empresa

DHG Departament d’Història i Geografia

DI Departament d’Infermeria

DMC Departament de Medicina i Cirurgia

DP Departament de Pedagogia

DPS Departament de Psicologia

DQFQI Departament de Química Física i Inorgànica

DQAQO Departament de Química Analítica i Química Orgànica

UN. PRE. Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Perio.
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1.3.4 Inscripcions per Categories Professionals

El següent gràfic ens mostra la distribució de les persones inscrites per categories
professionals de la URV:

Gràfic 5: Inscripcions per categories professionals

1.3.5 Valoració dels cursos

La valoració obtinguda per cadascun dels cursos realitzats (sobre 5 punts) ha estat:

Gràfic 6: Enquestes
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1.3.6 Cost del cursos

El cost dels cursos del Pla General fins el 30 de juny de 2004 ha estat de 12.100,7 euros
amb la següent distribució:

Gràfic 7: Pressupost per econòmiques

Gràfic 8: Pressupost per cursos
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2. PLA GENERAL - JORNADES

2.1 Relació de Jornades

2.2 Inscripcions i Assistència
S’han realitzat un total de 4 jornades

El nombre d’inscripcions de les jornades ha estat de 267, de les quals hi han assistit
239 persones.

Gràfic 9: Inscrits/Assistents a les Jornades

2.3 Inscripcions per Departament
Pel que fa a les 267 persones, la seva distribució per departaments és la següent:

Gràfic 10: Inscripcions per departament
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3. PLA ESPECÍFIC – CURSOS

3.1 Relació dels cursos del PFPA Específic
Les activitats incloses dins el Pla Específic parteixen dels departaments de la URV en el
marc dels quals es realitzen.

Les activitats programades dins el Pla Específic 2003-2004 han estat 5. Les activitats
que es van proposar estan generades per 3 departaments. Els cursos de Pla Específic
que s’estan fent durant el curs 2003-2004 són els següents:

PE01-PFPA Curs de Simulació de Processos ASPÈN PLUS
PE02-PFPA Prevenció de Ricos als Laboratoris
PE03-PFPA Aplicació de l’Ensenyament de Psicopedagogia
PE04-PFPA Formació Integral pel Treball en Equip
PE05-PFPA Anàlisi de dades qualitatives a través del ATLAS TI

3.2 Inscripcions i Assistència
El nombre d’inscripcions dels cursos realitzats ha estat de 78, de les quals fins al 30 de
juny de 2004, 76 persones han assistit a un 70% o més de les sessions.

Gràfic 11: Inscrits/Assistents a cursos

3.3 Inscripcions per departaments
Pel que fa a les 78 persones, la seva distribució per departaments és la següent:

Gràfic 12: Inscrits per departament
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3.4 Inscripcions per Categories Professionals
El següent gràfic ens mostra la distribució de les persones inscrites per categories
professionals de la URV.

Gràfic 13: Inscrits per categories

4. ENQUESTA PER A LA DETECCIÓ DE NECESSITATS I INTERESSOS FORMATIUS

La programació general del Pla de Formació del Personal Docent i Investigador implica
atendre a les necessitats d’aquest col·lectiu. Per aquest motiu, l’ICE està realitzant un
procés de detecció de necessitats que requereix la participació de tot el professorat,
mitjançant enquestes2 i entrevistes a personal docent i investigador, vicerectors, direc-
tors d’escola i de departaments, responsables d’ensenyament i directors de grups
d’investigació.

A continuació presentem els primers resultats analitzats.

A. Necessitats o Interessos Formatius
Les activitats proposades en aquest projecte giren al voltant de sis eixos o àrees temàti-
ques que determinen les diferents línies d’acció vers les quals s’articula l’oferta forma-
tiva de l’ICE. L’estimació dels responsables d’ensenyament és la següent:

Gràfic 14: Eixos temàtics (en freqüències)

Quant a les modalitats generals de formació, relacionades amb la tipologia d’activi-
tats, és la que es mostra en el gràfic següent. El personal docent i investigador de la nos-
tra universitat afirma preferir la formació presencial i semipresencial, independentment
del tipus d’activitats que s’organitzi: curs, seminari, grups de treball i assessorament.

2L’enquesta es troba activa a la plana de l’ICE: http://www.ice.urv.es/universitat
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MODALITAT DE FORMACIÓ
Presencial 19
Semipresencial 17
A distància 7

Gràfic 15: Modalitat i tipologia d’activitats

B. Blocs temàtics
Analitzem a continuació cadascun dels blocs temàtics, en relació al les línies d’acció
que aquestes comprenen.

Gràfic 16: Docència Universitària

El primer bloc analitzat és el de Docència Universitària, on s’inclouen aspectes
referents a la millora de l’acció docent, tant pel que fa referència a aspectes com la pla-
nificació, el desenvolupament i avaluació de processos d’ensenyança-aprenentatge. El
disseny de competències i l’avaluació dels aprenentatges són les dues línies més impor-
tants, segons els enquestats.

Respecte a relació de Docència i Eines Telemàtiques, la preocupació del col·lectiu
docent se centra en el disseny d’assignatures basades en les modalitats semipresencial i
a distància. Això es complementa en el fet que creuen necessari formar-se sobre el
coneixement, ús i aplicació de les TIC en la millora de la docència.

Gràfic 17: Docència Universitària
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inclou aquelles eines que, segons el professorat, són necessàries per al desenvolupa-
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relacionats amb la metodologia docent, l’acció tutorial o la coordinació/direcció de
grups de treball.

Gràfic 18: Tècniques de treball

Si bé anteriorment hem vist que el professorat té especial preocupació en el Marc
Europeu d’Educació Superior, les línies d’acció prioritàries en aquest cas giren al voltant
de l’anàlisi de competències i del perfil acadèmic i de la planificació de les assignatures
seguint el crèdit europeu. És, per tant, un bloc important a tenir en compte en la progra-
mació del Pla de Formació per al curs vinent.

Gràfic 19: Espai Europeu

Segueix a continuació el bloc relacionat amb la carrera docent a la universitat i amb
la investigació. Els interessos del professorat, en aquest cas, es fixen en la gestió de la
innovació i en la creació de projectes d’innovació i, en segon lloc, en els aspectes rela-
cionats amb l’Acreditació a Catalunya i l’Estat Espanyol del professorat universitari.

Gràfic 20: Docència Universitària
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Finalment, resten dos blocs analitzats que, malgrat no són els més importants
segons les dades analitzades, es consideren igualment importants. Parlem dels temes
referents a la Salut i Prevenció de Riscos Laborals i a Idiomes. En la taula següent
podem observar els percentatges obtinguts en cada línia d’acció.

5. PROGRAMACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC UNIVERSITARI 
PEL AL CURS 2004/20053

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili presenta el conjunt
d’activitats que organitza dins el Pla de Formació del Personal Acadèmic, en el curs
2004/2005.

Aquest programa recull les activitats de formació englobades dins el Pla General de
Formació, el qual està adreçat a tot el professorat i personal investigador de la nostra
Universitat, distribuïdes en quatre blocs temàtics:

◆ Docència universitària
◆ Docència universitària i Eines telemàtiques
◆ Tècniques de treball docent
◆ Docència universitària i Espai Europeu
◆ Desenvolupament Docent i Investigador
◆ Salut i Prevenció de Riscos Laborals
◆ Idiomes
A l’espera que les activitats de formació per al curs 2004/2005 siguin del vostre

interès, sapigueu que els membres de l’Institut de Ciències de l’Educació restem a la
vostra disposició per a qualsevol suggeriment o proposta.
3Programació provisional

CURSOS PER AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Salut i prevenció de riscos laborals

Higiene postural 11

Control de l’estrès 14

Idiomes

Català a l’aula 5

Anglès 14

Francès 7

Docència universitària Codi Hores Calendari Places

Curs de Tècnica Vocal per al Personal 
Docent 

PFPA-1 12 Novembre - 04 15

Formació Inicial del Professorat 
Universitari 

PFPA-2 35 Gener /Abril -05 25

Comunicació de Qualitat: el Català 
a l’Aula 

PFPA-3 60 Novembre 04 -
Maig 05

15

Com Parlar en Públic PFPA-4 12  Gener -05 20

Competències i Objectius: 
Metodologies i Estratègies Docents

PFPA-5 8 Octubre - 04 25

Docència universitària 
i Eines telemàtiques Codi Hores Calendari Places

Creació de la Plana Web d’una 
Assignatura (nivell I) 

PFPA-6 15 Novembre - 04 20

Docència Semipresencial i a Distància PFPA-7 20 Desembre - 04 20

Tractament i Creació d’Imatges: Adobe 
Photoshop 

PFPA-8 15  Juny - 05 15

Creació de la Plana Web d’una 
Assignatura (Nivell II) 

PFPA-9 14 Març - 05 20

Taller Multimèdia: Publicació de 
Material a Internet 

PFPA-10 15 Juny - 05 20

Núm. 19Full Oficial 38 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 2004191

JORNADES

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A RESPONSABLES D’ENSENYAMENT

Tècniques de treball Codi Hores Calendari Places

Pla d’Acció Tutorial PFPA-11 12 Febrer 05 20

El Portfolio PFPA-12 15 Octubre - 04 20

Docència universitària i Espai Europeu Codi Hores Calendari Places

Definició d’Objectius d’Aprenentatge 
en Termes de Competències

PFPA-13 10 Novembre - 04 20

Planificació Docent: Els crèdits ECTS PFPA-14 12 Gener - 05 15

Guies Docents i Guies d’Aprenentatge PFPA-15 6 Febrer - 05 20

Metodologies Docents (tallers) PFPA-16 30 Gener / Juny - 05 20

Què significa l’Avaluació Continuada PFPA-17 8  Març - 05 20

La Tutoria Docent PFPA-18 8  Abril - 05 20

Desenvolupament Docent 
i Investigador Codi Hores Calendari Places

Gestió de la Innovació a la Universitat PFPA-19 12 Gener - 05 30

Redacció d’Articles Científics en 
Anglès 

PFPA-20 18 Gener - 05 20

Com Preparar una Presentació Oral en 
Anglès 

PFPA-21 12 Febrer - 05 25

Elaboració de Tesis Doctorals PFPA-22 12 Març / Abril - 05 30

Salut i Prevenció de riscos laborals Codi Hores Calendari Places

Higiene Postural: treballar amb 
l’Ordinador 

PFPA-23 8 Desembre - 04 30

Riscos Específics: Laboratoris Físics PFPA-24 9 Des - 04 / 
Gen - 05 

15

Riscos Específics: Laboratoris Químics PFPA-25 9 Des - 04 / 
Gen - 05 

15

Riscos Específics: Laboratoris Biològics PFPA-26 9 Des - 04 / 
Gen - 05 

15

Control de l’Estrès per al Professorat PFPA-27 12 Febrer - 05 20

Idiomes Codi Hores Calendari Places

Català Nivell C PFPA-28 90 Anual 25

Anglès  PFPA-29  -- Anual 25

Específic per a responsables 
d’enseyament

Codi Hores Calendari Places

Jornada sobre Innovació Docent JE-1 4 Octubre 2004 200

Específic per a responsables 
d’ensenyament

Codi  Hores Calendari Places

Direcció executiva de reunions PFPA-30 5 Octubre– 04 25

La motivació del professorat PFPA-31 5 Desembre-04 20

Organització i gestió universitària PFPA-32 5 Gener - 05 20

Planificació docent PFPA-33 5 Gener – 05 20
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20  S’acorda la designació de membres de les comissions delegades.

COMISSIONS DELEGADES

D’Ordenació Acadèmica i Científica

Funcions Estructura de la docència, programació d’ensenyaments grau/postgrau, memòries de necesitats 
de nous ensenyaments, alumnes d’entrada, estructura de la recerca, contracte programa 
Generalitat, contractes programa interns, avaluació dels centres i departaments, règim de 
permanències.

Composició Designació

5 Designats Rector Dr. Xavier Grau Vidal, Dr. Xavier Correig Blanchar, Dra. Mercè Gisbert Cervera, Dr. Xavier 
Rius Ferrús i Dra. Rosa Solà Alberich

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dr. Rodrigo Miralles Marrero, Dra. Mercè Jordà Olives, Dra. Misericòria Camps Llauradó, 
Dr. Santiago Castellà Surribas, Dr. Fernando Zamora Marín, Dr. Josep Ricart Plà, Dr. Josep 
Domingo Ferrer

1 PAS Sra. Patrícia Olivé

1 Estudiant Vacant

1 Consell Social Sr. Josep Gomis Martí

Investigació i Transferència

Funcions Desplegament del Pla estratègic de recerca, convocatòries ajuts a la recerca, infraestructura 
científica, avaluació de la recerca, transferència de tecnologia, innovació i emprenedoria

Composició Designació

4 Designats Rector Dra. Rosa Solà Alberich, Dr. Xavier Correig Blanchar, Dr. Xavier Rius Ferrús, Dra. Rosa 
Caballol Lorenzo

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dra. Verònica Piera Lluch, Dr. Oriol Romaní Alfonso, Dr. Miquel Àngel Pradilla Cardona, 
Dr. Mario Ruiz Sanz, Dra. Soledad Larrechi Garcia, Dr. Azael Fabregat Llangostera, Dr. Joan 
Ferré Giné

1 Estudiant 3r cicle Vacant

Docència

Funcions Desplegament del Pla estratègic de docència, convergència europea en docència, plans 
d’estudis, POA, regulació de la docència pregrau, campus virtual i formació no presencial, 
avaluació i acreditació de la docència, qualitat docent, currículum nuclear i crèdits lliures, 
innovació docent

Composició Designació

5 Designats Rector Dra Mercè Gisbert Cervera, Dra. Maria Bargalló Escrivà, Dra. Rosa Caballol Lorenzo, 
Dra. Joana Zaragoza Gras, Dr. Àngel Pio González Soto

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dra. Maria Martorell Poveda, Dr. Josep Oliveras Samitier, Dra. Rosario Barrios Arós, 
Dr. Miquel Àngel Bové Sans, Dr. Xavier Farriol Roigés, Dr. Josep Domingo Ferrer, 
Dr. Fernando Zamora Marín

1 PAS Sra. Rosa Garcia Gonzálvez

1 Estudiant Vacant

1 Consell Social Sra. Roser Recasens Vives

Recursos Humans

Funcions Plantilla de personal acadèmic, gestió del personal acadèmic i pacte de dedicació, catàleg de 
llocs de treball, gestió del PAS, personal investigador i becaris de recerca, personal de suport a 
la recerca, formació i avaluació del personal docent i investigador i del PAS

Composició Designació

4 Designats Rector Dr. Josep Anton Ferré Vidal, Sr. Manuel Molina Clavero, Dr. Xavier Grau Vidal, Sr. Josep Solé 
Tarragó

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Dr. Ricardo Closa Monasterolo, Dr. Josep Oliveras Samitier, Dr. Pere Gallardo Torrano, 
Dr. Miquel Àngel Bové Sans, Dr. Josep Pallarès Marzal, Dr. Ildefonso Cuesta Romeo, 
Dra. Pilar Salagre Carnero

2 PAS Sr. José L. Valdivieso Álvarez, Sra. Patrícia Olivé Conde
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21  S’aprova concedir una comissió de serveis al Dr. Jaume Pellicer Capell, de la UB,
per incorporar-se al Departament de Dret Privat, Processal i Financer. 

22  S’acorda atorgar la consideració de professor distingit de la URV a la Dra. Virginia
Cádiz i al Dr. Joan Prat.

Recursos Econòmics i Materials

Funcions Equipaments i adjudicacions, TIC, manteniment i RAM, pressupost i finançament, execució 
pressupost, biblioteca

Composició Designació

5 Designats Rector Dr. Antoni González Senmartí, Sr. Manuel Molina Clavero, Dr. Josep Anton Ferré Vidal, 
Dr. Salvador Anton Clavé, Dr. Jordi Cartanyà Solé

7 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Sra. Roser Ricomà Muntané, Dr. Mercè Jordà Olives, Dra. Misericòrdia Camps Llauradó, 
Dr. Antonio Terceño Gómez, Dr. Josep Manel Ricart Plà, Dr. Joan Ferré Giné, Dr. Xavier Farriol 
Roigés

1 PAS Sr. José Luis Valdivieso Álvarez

1 Estudiant Vacant

1 Consell Social Sr. Pere Lluís Domènech Santos

Estudiants i Comunitat Universitària

Funcions Activitats d’extensió universitària, universitat d’estiu, publicacions URV, política lingüística, 
consells d’usuaris, captació, ingrés i inserció laboral, beques, gestió dels afers dels estudiants, 
normatives d’estudiants, mobilitat d’estudiants i professors, cooperació i solidaritat

Composició Designació

4 Designats Rector Dra. Joana Zaragoza Gras, Dra. Maria Bargalló Escrivà, Dr. Angel Pío González Soto, 
Dra. Glòria Barberà Mariné

5 Degans o directors 
(segons agrupacions)

Sra. Roser Ricomà Muntané, Dra. Rosario Barrios Arós, Dra. Encarnació Ricart Martí, 
Dr. Soledad Larrechi Garcia, Dr. Josep Pallarés Marzal, Dra. Pilar Salagre Carnero, Dr. Pere 
Gallardo Torrano

1 PAS Sr. Rosa Garcia Gonzálvez

2 Estudiant Vacants
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Comissions delegades

23  Es ratifiquen els acords de les comissions delegades del Consell de Govern.

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 12 DE JULIOL DE 2004

1. Modificació de plantilles i convocatòria de places de professorat contractat 
temporal

S’acorda aprovar les modificacions de plantilla de PDI per al curs 2004-05 
que figuren en l’annex.

Departament
Núm. 
plaça Categoria

Nova 
creació

Amortit-
zació Modificació Concurs Adscripció

Beques 
URV Observacions

Antropologia, Filosofia 
i Treball social

DC000692 AssL 3h A concurs

DL000350 AssL 6h X A concurs

DL000422 Col·lab. temp. X A concurs

DF000585 TEUI X

Bioquímica 
i Biotecnologia

DL000379 Col·lab. temp. X A concurs

DC000021 Ass 18 cr X

DL000097 AssL 6h X

DC000623 Ass 4,5 cr X

DC000014 AssL 3h Passa a AssL 6h 6h provenen de la 
DC000623

2 BURV Vacants

Ciències Mèdiques 
Bàsiques

DL000376 AssL 12h X A concurs 6h Ensenyament 
Nutrició

6h provenen de la 
DC000691

DC000691 AssL 12h Passa a AssL 6h 6h doten la DL00376

DL000409 Agregat X Ensenyament 
Nutrició

DL000377 AssL 6h X A concurs Ensenyament 
Nutrició

DC000251 Ass 18cr Passa a AssL 
12h

A concurs

DL000280 Lector A concurs

DC000307 AssL 12h A concurs

3 BURV Vacants

Dret Privat, Processal 
i Financer

2 BURV NC

Dret Públic

Economia DC000724 Ass 18cr X

DC000729 Ass 18cr X

DL000229 AssL 12h Passa a AssL 6h

DC000730 AssL 12h Passa a AssL 6h

DC000617 Ass 9cr X

DL000402 AssL 12h X A concurs Ensenyament 
Periodisme

DC000588 AssL 6h Passa a AssL 
12h

DC000609 Ajudant 2c X

DC000610 Ajudant 1c X

DL000398 Lector X A concurs

DL000399 Lector X A concurs

DL000400 Lector X A concurs

DL000401 Lector X A concurs

2 BURV Vacants
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Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica

DC000638 AssL 6h A concurs ETTT 3h són ND per al curs 
2004-05

DL000383 Lector X A concurs

DF000190 TEU X

2 BURV Vacants

1 BRyC

Enginyeria Informàtica DL000384 Lector A concurs Dotació de la plaça 
DL000342 
(Agregat SH)

3 BURV Vacants

Enginyeria Mecànica DL000385 Col·lab. temp. X A concurs ETIM

DL000386 Lector X ETIM Dotació per les places 
DL000387, 
DL000388, 
DL000389, 
DL000390

DL000408 Lector X ETIM Dotació per les places 
DL000387, 
DL000388, 
DL000389, 
DL000391

DL000387 AssL 12h A concurs Dotació a compte de 
DL000386, 
DL000408, 
DL000343

DL000388 AssL 6h A concurs Dotació a compte de 
DL000386, 
DL000408, 
DL000343

DL000389 AssL 6h A concurs Dotació a compte de 
DL000386, 
DL000408, 
DL000343

DL000390 AssL 12h A concurs Dotació a compte de 
DL000386, 
DL000408, 
DL000343

2 BURV Vacants

Enginyeria Química DL000393 Lector A concurs Dotació de la plaça 
DF000162

DL000392 Lector A concurs Dotació de la plaça 
DF000237

DL000394 Lector A concurs Dotació de la plaça 
DF000145

2 BURV Vacants

3 BURV RyC

Filologia 
Anglogermànica

DC000030 Ass 9 cr Passa a AssL 8h

DC000172 Ass 9 cr Passa a AssL 8h

DL000215 Lector A concurs

DL000348 AssL 12h X A concurs EUTiO

DL000349 AssL 8h X A concurs EUTiO

Filologia Catalana

Filologies Romàniques DC000038 AssL 6h A concurs

1 RyC (Ezik) Nova

Departament
Núm. 
plaça Categoria

Nova 
creació

Amortit-
zació Modificació Concurs Adscripció

Beques 
URV Observacions
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Gestió d’Empreses DL000403 Lector X A concurs

DC000612 Ajudant 2c X

DL000404 Lector X A concurs

DC000112 AssL 12h A concurs

DL000093 AssL 6h A concurs

DL000231 AssL 12h X A concurs Es dota

DL000405 Lector X A concurs

DL000344 Agregat SH A concurs

5 BURV Totes vacants

Història i Geografia DL000351 AssL 12h X A concurs

DL000352 AssL 8h X A concurs

DF000393 TU X

DL000353 Col·lab. temp. X A concurs

DL000191 Lector A concurs EUTiO

Infermeria DC000143 AssL 3h A concurs

DC000148 Ass 18cr Passa a AssL 6h A concurs 3h doten la 
DL000378

DC000150 AssL 3h A concurs

DL000378 AssL 3h A concurs La dotació prové de la 
DC000148

Medicina i Cirurgia DC000640 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000362

DL000362 AssM L 3h X A concurs 3h provenen de la 
DC000640

DC000259 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h financiaran 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000262 AssM 18cr X La dotació financiarà 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000236 Ass 18cr X La dotació financiarà 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000398 Ass 18cr X La dotació 
financiarà 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000385 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h financiaran 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000386 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h financiaran 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000387 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h financiaran 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000392 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

A concurs 3h financiaran 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000397 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

A concurs 3h doten la 
DL000056

DL000056 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000397

DC000703 Ass 18cr X La dotació 
fianaciarà 
2 places noves de 
Col·laborador

DC000340 AssM 9 cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000363

DL000363 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000340

Departament
Núm. 
plaça Categoria

Nova 
creació

Amortit-
zació Modificació Concurs Adscripció

Beques 
URV Observacions
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DC000348 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000364

DL000364 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000348

DC000362 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000365

DL000365 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000362

DC000380 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000366

DL000366 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000380

DC000408 AssM 4,5cr Passa a AssML 
3h

A concurs

DC000409 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000367

DL000367 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000409

DC000419 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000368

DL000368 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000419

DC000496 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL0003639

DL000369 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000496

DC000502 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000370

DL000370 AssL 3h X A concurs Ensenyament 
Nutrició

La dotació prové de la 
DC000502

DL000244 AssML 3h A concurs

DL000245 AssML 3h A concurs

DL000246 AssML 3h A concurs

DL000250 AssML 3h A concurs

DL000062 AssL 12h Passa a AssL 6h 6h doten la 
DL000286

DL000286 AssL 6h X La dotació prové de la 
DL000062

DL000249 Lector X Ensenyament 
Nutrició

Es dota

DL000100 AssML 6h Passa a AssML 
3h

A concurs 3h doten la 
DL000285

DL000285 AssML 3h X A concurs Es dota amb 3h de la 
DL000100

DL000179 AssML 3h X 3h passen a la plaça 
DC000381

DC000381 AssM 4,5cr Passa a AssML 
6h

3h provenen de la 
DL000179

DL000099 AssML 3h X 3h passen a la plaça 
DC000542

DC000542 AssM 4,5 cr Passa a AssML 
6h

3h provenen de la 
DL000099

DC000372 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000371

DL000371 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000372

DC000374 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

3h doten la 
DL000372

DL000372 AssML 3h X A concurs La dotació prové de la 
DC000374

DC000741 AssM 4,5cr Passa a AssML 
3h

A concurs

Departament
Núm. 
plaça Categoria

Nova 
creació

Amortit-
zació Modificació Concurs Adscripció

Beques 
URV Observacions
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DC000333 AssM 4,5cr Passa a AssML 
3h

A concurs

DC000384 AssM 9cr Passa a AssML 
3h

A concurs 3h doten la 
DL000157

DL000157 AssML 3h A concurs La dotació prové de la 
DC000384

DC000421 AssML 3h A concurs

DL000374 Col·lab. temp. X A concurs La dotació prové de 
DC000259, 
DC000385, 
DC000386, 
DC00037, 
DC000392, 
DC000236, 
DC000398, 
DC000262, 
DC000703

DL000375 Col·lab. temp. X A concurs La dotació prové de 
DC000259, 
DC000385, 
DC000386, 
DC00037, 
DC000392, 
DC000236, 
DC000398, 
DC000262, 
DC000703

DL000423 Agregat TP o 
TUTP

X Ensenyament 
Nutrició

Vinculada a Hosp. 
Univ. Joan XXIII de 
Tarragona

DL000424 Agregat TP o 
TUTP

X Ensenyament 
Nutrició

Vinculada a Hosp. 
Univ. Sant Joan de 
Reus

DL000373 AssML 3h X A concurs Ensenyament 
Nutrició

DL000406 AssML 3h X Ensenyament 
Nutrició

DL000407 AssML 3h X Ensenyament 
Nutrició

1 BURV Vacant

Pedagogia DC000288 AssL 12 h A concurs

DF000477 CU 17,5 crèdits 
(t3) al seu 

càrrec

DC000027 Ass 18 cr Passa a AssL 
7 h

DC000282 Ass 18 cr Passa a AssL 
7 h

DC000032 Ass 9 cr Passa a AssL 
8 h

Psicologia DL000395 Agregat X A concurs

DF000590 TUI X

DC000004 Ass 18 cr Passa a AssL 6h

DL000391 AssL 6h A concurs 6h provenen de la 
DC000004

DL000396 AssL 12h X A concurs Es dota

DL000182 Col·lab. temp. X

DC000697 Ass 18 cr A concurs Com a AssL 12h

DC000016 Ass 18 cr A concurs Com a AssL 12h

DC000201 Ass 9 cr A concurs Com a AssL 6h

DL000397 AssL 6h A concurs A compte de la plaça 
DC000001 (Ajud 1c)

Departament
Núm. 
plaça Categoria

Nova 
creació

Amortit-
zació Modificació Concurs Adscripció

Beques 
URV Observacions
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S’acorda aprovar la convocatòria de concurs de places de personal acadèmic i
investigador contractat temporal que figuren en l’annex.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Característiques de les places

Les places que es convoquen a concurs són les que consten a l’annex 1.

2. Normativa d’aplicació

La normativa aplicable als concursos que es convoquen és la següent:
- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i la normativa que la

desenvolupa.
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i la normativa que la des-

envolupa.
- Document de mesures transitòries d’aplicació al professorat de la URV derivades

de l’entrada en vigor de la LOU i la LUC, aprovat pel Consell de Govern de la URV del
dia 29 de maig de 2003.

- Normativa provisional de concursos d’accés de professorat contractat, aprovada
pel Consell de Govern de la URV del dia 29 de maig de 2003.

- Decret 202/2003 de 26 d’agost del Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, pel qual s’aproven els Estatuts
de la Universitat Rovira i Virgili.

3. Requisits dels candidats/tes
a) Amb caràcter general:
- Haver complert els 18 anys i no haver superat l’edat de jubilació.
- No tenir cap defecte o malaltia que impedeixi el desenvolupament normal de les

funcions corresponents.
- No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les

administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions
públiques.

- No incórrer en cap motiu d’incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/
1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administraci-
ons públiques.

b) Amb caràcter específic:
b.1) Per al professorat Agregat
- Estar en possessió del títol de doctor
- Acreditar, al menys, 3 anys d’activitat docent o de recerca, o prioritàriament de

recerca postdoctoral.

Química Analítica i 
Química Orgànica

3 BURV Vacants

Química Física 
i Inorgànica

DL000381 Lector A concurs A compte de la 
DF000154. Compta-
bilitzar diferència 
(Lector-TU)

DL000382 Lector A concurs A compte de la 
DF000598. Compta-
bilitzar diferència 
(Lector-TU)

DL000380 AssL 6h A concurs Prové de la 
DC000563

1 BURV NC

2 BURV Vacants

Unitat Predepartamen-
tal de Comunicació

DL000354 AssL 6h A concurs

DL000355 Lector X A concurs

DL000356 Lector X A concurs

DL000087 AssL 12h A concurs

DL000357 AssL 6h X A concurs

DL000358 AssL 6h X A concurs

DL000359 AssL 12h X A concurs

DL000360 AssL 6h X A concurs

DL000361 AssL 6h A concurs Prové de la DL000086

DL000086 AssL 12h Passa a AssL 6h A concurs

Departament
Núm. 
plaça Categoria

Nova 
creació

Amortit-
zació Modificació Concurs Adscripció

Beques 
URV Observacions
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- Acreditar dos anys d’activitat docent o investigador, predoctoral o postdoctoral, o
de transferència de tecnologia o de coneixement, en situació de desvinculació acadè-
mica de la universitat convocant.

Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat han estat cursats
íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor/a. 

- Disposar d’una acreditació de recerca, per accedir a la categoria de professor o
professora agregat.

b.2) Per al professorat lector
- Estar en possessió del títol de doctor
- Acreditar, al menys, 2 anys d’activitat docent o de recerca, predoctorals o postdoc-

torals, en situació de desvinculació de la URV. Aquest requisit es considera acomplert si
els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha
expedit el títol de doctor/a. Estan exemptes d’aquest requisit les persones que estaven
contractades com a ajudants/tes o com a professorat associat en el moment de l’entrada
en vigor de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats.

- Disposar de l’informe previst a la llei per ser contractat com a professorat lector.
b.3) Per al professorat col·laborador:
- Estar en possessió del títol de llicenciat/ada, arquitecte/a, enginyer/a, o, en el cas

de concursar a places de les àrees previstes a l’annex VI del RD 774/2002, de diplomat/
ada, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a.

- Disposar de l’informe previst a la llei per ser contractat com a professorat col·labo-
rador.

b.4) Professorat associat:
- Ser especialista de competència reconeguda.
- Acreditar l’exercici de l’activitat professional fora de la Universitat.
Els candidats/tes hauran de complir aquests requisits, com a màxim, el darrer dia

del termini de presentació de sol·licituds.

4. Sol·licituds

4.1 Les persones que vulguin participar en aquest concurs i reuneixin els requisits per
fer-ho, hauran de presentar la sol·licitud corresponent mitjançant el model que es troba a la
web de la URV http://www.urv.es, i també al Servei de Recursos Humans i Organització.

4.2 Les sol·licituds hauran de presentar-se al Registre General de la URV (Edifici del
Rectorat, carrer Escorxador, s/n, de Tarragona) o a qualsevol dels registres públics de la
URV, o bé a través de qualsevol dels mitjans autoritzats per llei.

4.3 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà 30 de juliol de 2004.
4.4 A la sol·licitud cal adjuntar:

a) Amb caràcter general:
- Fotocòpia del DNI
- Historial acadèmic i professional amb els documents acreditatius corresponents.

b) Amb caràcter específic:
b.1) Per a places de professorat agregat
- Fotocòpies confrontades dels documents que acreditin els requisits específics esta-

blerts al punt 3.b.2 d’aquestes bases. 
b.2) Per a places de professorat lector:
- Fotocòpies confrontades dels documents que acreditin els requisits específics esta-

blerts al punt 3.b.2 d’aquestes bases. 
b.3) Per a places de professorat col·laborador:
- Fotocòpies confrontades dels documents que acreditin els requisits específics esta-

blerts al punt 3.b.2 d’aquestes bases. 
b.4) Per a places de professorat associat:
- Proposta docent.
- Document acreditatiu de la seva activitat professional fora de la URV. En el cas de

treballadors per compte d’altri, cal adjuntar un informe de vida laboral vigent a la data de
presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, cal acreditar, per
qualsevol mitjà, l’activitat professional externa a la Universitat. (Doc. Annex sol·licitud)

5. Relació d’admesos i exclosos

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler
d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Organització (SRHiO) i a la pàgina web de
la URV http://www.urv.es la relació provisional de candidats/tes admesos i exclosos,
amb indicació, si s’escau, de la causa d’exclusió.

5.2 En el termini de 10 dies naturals, els sol·licitants podran esmenar la seva sol·lici-
tud o, si ho consideren oportú, fer al·legacions davant del vicerector d’Ordenació Aca-
dèmica i Professorat.
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5.3 Transcorregut el termini del punt anterior, es publicarà la relació definitiva de
candidats/tes exclosos i admesos, en els mateixos llocs que la relació provisional.

5.4 Els errors materials podran ser esmenats en qualsevol moment.

6. Comissions
6.1 Composició
La composició de les comissions que han de valorar els concursos convocats és la

que figura, per a cada plaça, en l’annex 1.
6.2 Actuació de les comissions.
6.2.1 La convocatòria de la comissió i dels candidats/tes a les proves la fa el presi-

dent/a d’aquesta. Els candidats/tes seran convocats amb una antelació mínima de 72
hores mitjançant convocatòria general que es farà pública en la pàgina web de la URV:
http://www.urv.es i en el tauler d’anuncis del SRHiO, durant la primera setmana de
setembre 2004.

6.2.2 La constitució de la comissió exigeix la presència de la totalitat dels seus
membres.

6.2.3 Perquè la comissió pugui actuar vàlidament serà necessària la participació,
almenys, de dos dels seus membres.

6.2.4 La comissió complimentarà les actes del concurs segons el model aprovat pel
Consell de Govern de la URV.

6.2.5 La comissió pot prendre acords per unanimitat o per majoria. En aquest darrer
cas, el membre disconforme farà constar els motius del seu desacord.

6.2.6 Les comissions han de resoldre els concursos entre els dies 6 i 14 de setembre
de 2004.

7. Desenvolupament dels concursos

Amb caràcter general:
7.1 Els concursos convocats comprenen la constitució de la comissió, l’acte de pre-

sentació de candidats/tes i la prova corresponent si s’escau, i l’acte de valoració dels
candidats/tes.

7.2 Després de l’acte de la seva constitució i abans, si s’escau, de l’acte de presen-
tació dels candidats/tes, la comissió farà públics els criteris de valoració del concurs i el
seu barem.

7.3 En l’acte de presentació dels candidats/tes se sortejarà l’ordre d’actuació
d’aquests.

7.4 En tots els processos de selecció i en cadascuna de les proves, d’acord amb el
procediment que per a cada tipus de plaça s’estableix a continuació, la comissió elabo-
rarà un informe raonat, que podrà ser col·lectiu o individual, a criteri de la comissió,
sobre els mèrits dels candidats/tes. Aquest informe s’elaborarà segons el model que
aprova el Consell de Govern de la URV, d’acord amb els criteris de valoració establerts
i hi figurarà el barem per a cadascun dels candidats/tes.

Amb caràcter específic:
7.5 Places de professorat agregat:
7.5.1 Els concursos per a places de professorat agregat comprenen un acte de pre-

sentació i dues proves, ambdós de caràcter públic.
7.5.2 En l’acte de presentació, els candidats/tes lliuraran a la comissió el seu currí-

culum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves publica-
cions i els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.

7.5.3 La primera prova, de caràcter eliminatori, consisteix en una exposició oral del
concursant, que haurà de justificar l’adequació del seu perfil acadèmic a les necessitats
de la Universitat posades de manifest en la convocatòria de la plaça, seguida d’un
debat entre la comissió i la persona concursant. L’exposició del concursant tindrà una
durada màxima d’una hora i la durada total de la prova no podrà excedir de dues hores
i mitja.

7.5.4 Un cop finalitzada la primera prova i després d’haver estat valorada per la
comissió, aquesta farà publica la relació de candidats/es que l’han superat i els/les con-
vocarà per a la segona prova.

7.5.5 La segona prova, de caràcter eliminatori, consisteix en l’exposició, seguida
d’un debat entre la comissió i la persona concursant, d’un treball d’investigació propi i
original. L’exposició del concursant tindrà una durada màxima d’una hora i la durada
total de la segona prova no podrà excedir de dues hores i mitja.

7.6 Places de professorat lector:
7.6.1 Els concursos per a places de professorat lector comprenen un acte de presen-

tació i una prova, ambdós de caràcter públic.
7.6.2 A l’acte de presentació, els candidats/tes lliuraran a la comissió el seu currícu-

lum acadèmic, docent, investigador i professional, amb els documents acreditatius cor-
responents i un pla d’activitats docent i investigadora per a un període de quatre anys
de vinculació acadèmica amb la Universitat.
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7.6.3 La prova consistirà en la presentació del currículum i el pla d’activitats,
seguida d’un debat entre la comissió i el/la concursant. L’exposició del concursant tin-
drà una durada màxima d’una hora i la durada total de la prova no podrà excedir de
dues hores i mitja.

7.7 Places de professorat col·laborador:
7.7.1 Els concursos per a places de professorat col·laborador comprenen un acte de

presentació i una prova, ambdós de caràcter públic.
7.7.2 En l’acte de presentació, les persones concursants lliuraran a la comissió el

seu currículum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves
publicacions i els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.

7.7.3 La prova consistirà en una exposició oral del concursant, que haurà de justifi-
car l’adequació del seu perfil acadèmic a les necessitats de la URV posades de mani-
fest, per a cada plaça, en l’annex 1 d’aquestes bases. Aquesta exposició estarà seguida
d’un debat entre la comissió i la persona concursant. L’exposició tindrà una durada
màxima d’una hora i la durada total de la prova no podrà excedir de dues hores i mitja.

7.8 Places de professorat associat:
7.8.1 Després de la seva constitució, la comissió acordarà els criteris de valoració

del concurs i el seu barem.
7.8.2 La comissió valorarà la documentació presentada pels candidats/tes.

8. Proposta de candidats/tes
8.1 Un cop valorats els candidats/tes, la comissió proposarà al rector, motivadament

i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats/tes que han estat valorats
positivament, per ordre de preferència per nomenar-los. També podrà proposar deixar
la plaça deserta.

8.2 En cas que la proposta no tingui l’acord unànime de la comissió, el membre dis-
conforme farà constar la seva pròpia valoració i ordenació dels candidats/tes valorats
positivament.

8.3 El rector, a la vista de la proposta presentada, dictarà resolució nomenant un
candidat/a per a cada plaça d’acord amb l’ordre proposat per la comissió, fins a com-
pletar el nombre de places convocades. Les resolucions de nomenament es faran públi-
ques en el tauler d’anuncis del SRHiO.

9. Contractació
9.1 A partir de l’endemà del dia en què es faci pública la resolució del rector, el

candidat/a disposarà d’un termini de dos dies per presentar davant del Servei de Recur-
sos Humans i Organització la documentació pertinent amb l’objecte de signar el cor-
responent contracte.

9.2 En cas de renúncia d’un candidat/a proposat o que no es faci efectiva la signa-
tura del contracte, el rector nomenarà el primer candidat/a, per ordre de preferència,
d’entre els nomenats anteriorment.

9.3 Quan la persona proposada procedeixi de països no comunitaris, caldrà que
compleixi els requisits legals necessaris per a la seva contractació i afiliació a la Segure-
tat Social.

9.4 En cap cas la persona proposada podrà iniciar l’activitat abans de la data de la
seva alta a la Seguretat Social.

10. Durada dels contractes
10.1 Professorat Agregat
La contractació tindrà caràcter permanent d’acord amb la normativa aplicable.
10.2 Professorat lector
El primer contracte de professorat lector tindrà una durada de dos anys. Al final

d’aquest període, la Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la
URV, tenint en compte l’informe del departament a què estigui adscrit el professor/a,
avaluarà la tasca acadèmica de la persona contractada, d’acord amb el que determini el
Consell de Govern. Si l’avaluació és positiva, el contracte es prorrogarà per dos anys
més. El termini de vigència del primer contracte i de la seva pròrroga són sense perju-
dici dels permisos a què tingui dret el professorat lector, d’acord amb la normativa apli-
cable.

10.3 Professorat col·laborador:
Tots els contractes de professorat col·laborador que es deriven d’aquesta convocatò-

ria tindran una durada de dos anys. Al final d’aquest període i per les places que com-
pleixin els requisits per poder ser cobertes amb personal col·laborador més enllà de 30
de setembre de 2005, la Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador,
tenint en compte l’informe del departament a què estigui adscrit el professor/a, avaluarà
la tasca acadèmica de la persona contractada, d’acord amb el que determini el Consell
de Govern. Si l’avaluació és positiva, el contracte es renovarà amb la forma que esta-
bleixi reglamentàriament el Consell de Govern.
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10.4 Professorat associat:
La durada de cadascun dels contractes de professorat associat que es duran a terme

en aquesta convocatòria serà la que consta, per a cada plaça, a l’annex 1. En acabar el
contracte, si es mantenen les necessitats que van originar la convocatòria de la plaça i
el departament afectat emet un informe favorable, es prorrogarà.

11. Retribucions
Les retribucions per cadascuna de les places que es convoquen a concurs són les que
consten a l’annex 2.

12. Reclamacions
Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i les seves bases,
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta, sense
perjudici de poder interposar, potestativament, recurs de reposició previ a la via con-
tenciosa, davant del rector de la URV en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la seva publicació.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada contra els actes
administratius que es derivin de l’actuació del tribunal, davant del rector de la URV en el
termini d’un mes, comptat des de la seva notificació o publicació, el qual es pot entendre
desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres mesos sense que hi recaigui reso-
lució expressa. Resta aleshores expedita la via del recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de sis mesos a comptar des
de l’endemà a entendre com a desestimat el recurs d’alçada. Si recau resolució expressa al
recurs d’alçada plantejat, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà
de dos mesos a comptar des de la seva notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

2. Convocatòria de Beques predoctorals URV/RyC
S’acorda aprovar la convocatòria de Beques predoctorals URV i Beques predoctorals
adscrites al Programa Ramon y Cajal que s’adjunta com a annex.

Bases de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques de 
recerca predoctorals-Universitat Rovira i Virgili 

1. Les beques que es convoquen a concurs es relacionen a l’apartat Relació de places.
2. Els becaris ho seran de recerca i docència amb dedicació a temps complet. La

seva principal obligació serà la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i
Virgili. Tanmateix, el Consell de Departament els podrà assignar una col·laboració en
tasques docents no superior als 8 crèdits/curs anual. 

3. Requisit mínim: estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
4. Durada: curs acadèmic 2004-2005. Seran renovables anualment per acord del

Consell de Departament amb un màxim de tres renovacions. Els períodes gaudits
d’altres beques homologables per la seva quantia, procés de selecció i naturalesa seran
descomptats del còmput total d’aquesta beca. Transcorregut el segon any serà requisit
imprescindible haver obtingut el reconeixement de la suficiència investigadora.

5. L’assignació mensual als becaris serà igual a la de menor quantia d’entre les que
fixin el Ministeri d’Educació i Ciència i la Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, per a becaris predoctorals a la qual es procedirà a aplicar la retenció
d’acord amb la normativa fiscal vigent. Els beneficiaris de les beques gaudiran de la
gratuïtat dels preus acadèmics oficials dels estudis de doctorat d’aquesta Universitat.

6. Els aspirants que reuneixin les condicions necessàries per optar a alguna de les
beques hauran de presentar la següent documentació:

– Sol·licitud adreçada al rector de la Universitat
– Currículum vitae, amb justificació documental
– Fotocòpia títol acadèmic
– Expedient acadèmic
– Altres mèrits
– DNI
7. Termini d’admissió de sol·licituds: 30 de juliol de 2004 
Lloc de presentació: Registre General de la Universitat.
8. El Consell de Departament resoldrà el concurs i l’acord final es farà públic al tauler

d’anuncis del Departament. El concurs podrà restar desert. Les reclamacions contra els
acords hauran d’ésser adreçades, en el termini d’un mes, comptador a partir de la data de
la publicació de l’acord, al rector de la Universitat i presentades al Registre General.

9. El benefici d’aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca i també
amb sous i salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques
o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca a judici
de la Comissió de Recursos Humans d’aquesta Universitat.

Núm. 23Full Oficial 38 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2004



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 2004204

10. La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb el
departament al qual quedi adscrit el becari ni implica cap tipus de compromís per part
del departament receptor en relació amb la posterior incorporació del becari a la plan-
tilla del departament.

11. D’acord amb la normativa de Patents de la URV aprovada pel Consell de govern
de data 18 de febrer de 2004, els resultats de la gestió de la recerca o que sigui conse-
qüència d’aquesta, als quals arribi el beneficiari de la beca, pertanyen a la URV, en
qualsevol forma o territori en què es pugui presentar i en qualsevol forma de propietat
intel·lectual o industrial, patents incloses.

CONVOCATÒRIA BEQUES DE RECERCA URV

Bases de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques 
de recerca predoctorals-Universitat Rovira i Virgili dins el programa
Ramón y Cajal

1. Les beques que es convoquen a concurs es relacionen a l’apartat Relació de pla-
ces i estaran vinculades al Departament que s’especifica, en el marc del Programa
Ramón y Cajal 

2. Els becaris ho seran de recerca i docència amb dedicació a temps complet. La
seva principal obligació serà la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i
Virgili. Tanmateix, el Consell de Departament els podrà assignar una col·laboració en
tasques docents no superior als 8 crèdits/curs anual.

3. Requisit mínim: estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
4.1. Durada: 1 any comptador a partir de la data d’incorporació de l’investigador

Ramón y Cajal al que s’adscrigui (annex I). De manera excepcional, el primer període
de gaudiment finalitzarà amb la primera anualitat de l’investigador Ramón y Cajal al
que s’adscrigui la beca.

4.2. Seran renovables anualment, previ informe favorable de l’Investigador Ramón y
Cajal i del Consell de Departament, per períodes iguals per acord del Consell de
Departament, fins a completar un màxim de 48 mesos. En tot cas, la renovació de la
beca restarà condicionada a la renovació de l’Investigador Ramón y Cajal a què s’ads-
crigui la beca per a una nova anualitat dins el citat programa.

4.3. Transcorregut el segon any serà requisit imprescindible haver obtingut el reco-
neixement de la suficiència investigadora.

4.4. Els períodes gaudits d’altres beques homologables per la seva quantia, procés
de selecció i naturalesa seran descomptats del còmput total d’aquesta beca.

5. L’assignació mensual als becaris serà igual a la de menor quantia d’entre les que
fixin el Ministeri d’Educació i Ciència i la Conselleria d’Universitats, Recerca i societat
de la Informació, per a becaris predoctorals, al qual es procedirà a aplicar la retenció
d’acord amb la normativa fiscal vigent. Els beneficiaris de les beques gaudiran de la
gratuïtat dels preus acadèmics oficials dels estudis de doctorat d’aquesta Universitat.

6. Els aspirants que reuneixin les condicions necessàries per optar a alguna de les
beques hauran de presentar la següent documentació:

– Sol·licitud adreçada al rector de la Universitat
– Currículum vitae, amb justificació documental
– Fotocòpia del títol acadèmic
– Expedient acadèmic
– Altres mèrits
– DNI/NIE

Departament Núm.

Bioquímica i Biotecnologia 2

Ciències Mèdiques Bàsiques 7

Dret Privat, Processal i Financer 2

Economia 2

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 2

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 1

Enginyeria Mecànica 2

Enginyeria Química 2

Gestió d’Empreses 5

Medicina i Cirurgia 1

Química Analítica i Química Orgànica 3

Química Física i Inorgànica 3
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7. Termini d’admissió de sol·licituds: 30 de juliol 2004
Lloc de presentació: Registre General de la Universitat.
8. El Consell de Departament resoldrà el concurs, havent escoltat prèviament l’investi-

gador Ramón y Cajal i el responsable del grup de recerca corresponent, si s’escau. L’acord
final es farà públic al tauler d’anuncis del Departament i es notificarà al Vicerectorat
d’Investigació i Institucions Sanitàries. El concurs podrà restar desert. Les reclamacions
contra els acords s’hauran d’adreçar, en el termini d’un mes, comptador a partir de la data
de la publicació de l’acord, al rector de la Universitat i presentades al Registre General.

9. El benefici d’aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca i també
amb sous i salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques
o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca a judici
de la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern de la Universitat.

10. La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb el
departament al qual quedi adscrit el becari ni implica cap tipus de compromís per part
del departament receptor en relació amb la posterior incorporació del becari a la plan-
tilla del departament.

11. D’acord amb la normativa de Patents de la URV aprovada pel Consell de govern
de data 18 de febrer de 2004, els resultats de la gestió de la recerca o que sigui conse-
qüència d’aquesta, als quals arribi el beneficiari de la beca, pertanyen a la URV, en
qualsevol forma o territori en què es pugui presentar i en qualsevol forma de propietat
intel·lectual o industrial, patents incloses.

3. Comissions de serveis
S’acorda aprovar la renovació de la comissió de serveis del Dr. Jean Pierre Deschamps,
TU de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, adscrit al departament d’Enginyeria
Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV.

4. Estades de professorat visitant
S’acorda aprovar, a petició del departament de Química física i inorgànica, l’estada del
professor visitant següent: Dr. Javier Pérez Ramírez. Investigador de la Yara Technology
Center Posgrunn (Noruega). Del 25 de setembre al 31 d’octubre de 2004. Retribució:
3.371,65 €.

5. Canvi d’àrea de coneixement
S’acorda informar favorablement les sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement
següents:

◆ Dr. Jesus Brezmes Llecha, del departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i
Automàtica. Canvi de Tecnologia Electrònica a Teoria del Senyal i Comunicacions.

◆ Dra. Marta Schuhmacher, del departament d’Enginyeria Química. Canvi d’Engi-
nyeria Química a Tecnologia del medi ambient.

6. Canvi de vinculació de centre
S’acorda aprovar el canvi temporal, per raons de càrrec acadèmic, de vinculació de la
Dra. Montserrat Giralt Batista, de l’Escola Universitària d’Infermeria a la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut.

7. Períodes sabàtics
S’acorda aprovar els períodes sabàtics següents:

Semestres sabàtics:

◆ Dr. José Maria Guillamon Navarro, del departament de Bioquímica i Biotecnologia.
◆ Dr. Vicent S. Ferreres Pavia, del departament de Pedagogia.
◆ Dr. José Antonio Díez Calzada, del departament d’Antropologia, Filosofia i Treball

Social.

Anys sabàtics:

◆ Dr. José Carlos Suárez Fernández, del departament d’Història, Història de l’Art i
Geografia.

◆ Dr. Antoni Gavaldà Torrents, del departament d’Història, Història de l’Art i Geo-
grafia.

Ref. Investigador N. Departament

2002CAJAL-BURV1 Bengoa, Cristophe 1 Enginyeria Química

2002CAJAL-BURV5 Salvatierra Robert, Dolors 1 Enginyeria Química

2003-CAJALBURV1 Ferré Borrull, José 1 Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica

2003CAJAL-BURV2 Teca Herrera, José Luis 1 Enginyeria Química

2003CAJAL-BURV3 Ésik, Zoltan 1 Filologies Romàniques
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◆ Dr. Oriol Romaní Alfonso, del departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social.
◆ Dr. Jordi Jané Carbó, del departament de Filologia Anglogermànica.
◆ Dra. Dolors Collellmir Morales, del departament de Filologia Anglogermànica.

8. Catàleg de PAS: noves places i modificacions
S’acorda aprovar les noves places que s’adjunten com a annex i que corresponen a la
dotació econòmica prevista en el pressupost de 2004.

S’acorda aprovar les modificacions de fitxes de llocs de treball que s’adjunten com
a annex.

MODIFICACIONS FITXES DE CATÀLEG

◆ La plaça PL000328, de Tècnic/a de planificació estratègica (grup I - CLT V), del
Gabinet Tècnic del Rectorat es reconverteix a Tècnic/a de suport a la direcció, Gabinet
Tècnic del Rectorat (grup I), CLT O. 

◆ La plaça PL000151, de Tècnic/a documentació i anàlisi d’informació (grup II - CLT
V), del Gabinet Tècnic del Rectorat es reconverteix en una plaça de Tècnic/a de suport
a la direcció, Gabinet Tècnic del Rectorat (grup I), CLT O.

◆ Les places PL000088 i PL000092, de Mossos d’estabulari (grup IV - CLT V), es
reconverteixen en places del grup III - CLT V, en aplicació de l’acord subscrit entre la
Gerència i el comitè d’empresa de desenvolupament de l’article 28 del IV conveni
col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes.

◆ La plaça PF000304, de Tècnic/a de gestió de l’Escola de Doctorat (escala de gestió
B18) s’adscriu al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.

S’acorda aprovar la fitxa de lloc de treball de Responsable tècnic de l’Escola de
Doctorat.

9. Oferta d’ocupació pública
S’acorda aprovar l’oferta d’ocupació pública de places de PAS corresponent a l’any
2004, i que s’adjunta com a annex.

Àmbit Règim jurídic Lloc de treball Ubicació Grup Nivel Cllt Observacions

Funcionari Laboral

Biblioteca X Tècnic especialista Campus Sescelades III V

X Tècnic especialista FCJ III V

X Tècnic especialista FCEE III V

X Cap Biblioteca EUTiO B 22

Pregrau i Doctorat X Tècnic de l’Escola de Doctorat Escola Doctorat I O  

X Tècnic informàtic de suport a 
Pregrau i Doctorat

Escoles de Pre-grau i Doctorat II P

X Administratiu/va Escola de Doctorat C 16

X Administratiu/va Escola de Pre-grau C 16

Informàtica X Tècnic d’Aplicacions Informàtica (àmbit Gestió 
Recerca)

I O

X Tècni Atenció multimèdia TP EUTiO III V

Gerència Cap Gabinet Jurídic Gabinet Jurídic Personal eventual

X Tècnic jurídic Gabinet Jurídic I O

X Auxiliar administratiu/va Oficina de Contractació i 
Compres

D 14

Gestió de la Recerca X Tècnic d’Avaluació de la 
Recerca

SGR II S

Recursos Humans 
i Organització

X Tècnic d’Avaluació SRHO II S

URV Solidària X Tècnic URV Solidària I V

Relacions Internacionals X Administratiu/va ORI C 16

Recursos Econòmics X Administratiu/va SRE C 16

GTR X Tècnic de suport a la direcció GTR I O
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OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2004

Personal funcionari
Grup B
PF000330 Escala de Gestió - Cap de Biblioteca de Centre (EUTiO)

Grup C
PF000299 Escala Administrativa - Escola de Doctorat
PF000331 Escala Administrativa - Escola de Pregrau
PF000303 Escala Administrativa - ORI
PF000332 Escala Administrativa - Servei de Recursos Econòmics

Grup D
PF000325 Escala Auxiliar Administrativa - Oficina de Contractació i Compres

Personal laboral
Grup I
PL000475 Responsable Tècnic de l’Escola de Doctorat
PL000476 Tècnic/a d’Aplicacions (àmbit Servei de Gestió de la Recerca)
PL000477 Tècnic/a jurídic 
PL000478 Tècnic/a de suport a la direcció (GTR)
PL000479 Tècnic/a URV Solidària

Grup II
PL000480 Tècnic/a informàtic de suport a les Escoles de Pre-grau i Doctorat - Servei

de Recursos Informàtics
PL000481 Tècnic/a d’Avaluació - Servei de Recursos Humans i Organització
PL000482 Tècnic/a d’Avaluació de la Recerca- Servei de Gestió de la Recerca

Grup III
PL000483 Tècnic/a d’Atenció multimèdia (TP) - EUTiO
PL000484 Tècnic especialista de Biblioteca - FCEE
PL000485 Tècnic especialista de Biblioteca - FCJ
PL000486 Tècnic especialista de Biblioteca - Campus Sescelades

Personal Eventual
EE000160  Cap del Gabinet Jurídic

10. Memòria de Formació 2003
S’aprova la Memòria de Formació del PAS corresponent a l’any 2003.

11. Comissió de serveis extraordinària
S’acorda aprovar la renovació de la comissió de serveis a la URV del Sr. Jordi Peiret
Estrada. Funcionari del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pel
temps imprescindible per tal que la Generalitat procedeixi a regularitzar la seva situació
a l’ICAC.

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 10 DE JUNY DE 2004

S’aproven les convocatòries de les beques de col·laboració amb la URV següents:
– Beca de col·laboració amb la Unitat de Publicacions
– Beques de col·laboració en les Aules d’Informàtica
– Beques de col·laboració en l’Avaluació del Personal Docent
– Beques de col·laboració en l’atenció a la Comunitat Universitària (BACU)
– Beques de col·laboració en les Biblioteques de Centre
– Beques de col·laboració amb els Serveis Tècnics de Biblioteca
– Beques de col·laboració en les Borses de Treball i Habitatge
– Beques de col·laboració en l’Oficina de l’Esport
– Beques de col·laboració en l’Aula Magna del Campus Centre
– Beques de col·laboració amb el Servei Lingüístic en tasques de Dinamització Lin-

güística en centres
– Beques de col·laboració d’incorporació i actualització de Normatives a la web

institucional
– Beques de col·laboració per a l’elaboració de la guia docent de l’ETSEQ
– Beques de col·laboració amb el Celler Mas dels Frares 2004

S’aproven les adjudicacions de les beques de col·laboració següents:
– Beques de col·laboració amb el procés de preinscripció universitària 2004
– Beques de col·laboració en l’Automatrícula 2004
– Beques de col·laboració en la Universitat d’Estiu 2004
– Beques de col·laboració per donar suport a les accions dels plans estratègics dels

centres i departaments 2004
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S’aproven les renovacions per al proper curs 2004-05 de les beques de col·labora-
ció amb la URV següents:

S’aproven les fitxes de beques de col·laboració següents:
– Beques de col·laboració en les Aules d’Informàtica
– Beques de col·laboració en l’atenció a la Comunitat Universitària (BACU)
– Beques de col·laboració amb el Servei Lingüístic en tasques de Dinamització Lin-

güística en centres
– Beques de col·laboració d’incorporació i actualització de Normatives a la web

institucional
– Beques de col·laboració per a l’elaboració de la guia docent de l’ETSEQ
– Beques de col·laboració amb el Celler Mas dels Frares 2004

S’aprova la delegació de la presidència de la CECU a la Dra. Bargalló quan única-
ment es tractin assumptes relatius a les beques de col·laboració.

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

SESSIÓ DE 17 DE JUNY DE 2004

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aproven els canvis puntuals de diferents normatives.

Normativa de matrícula 
Apartat Terminis d’ajustament modificacions i ampliacions de matrícula: On posa “Si la
petició correspon a assignatures impartides al 1r quadrimestre ho podrà fer del 15 al 31
de gener”, es modifica per “Si la petició correspon a assignatures impartides al 1r qua-
drimestre ho podrà fer del 20 al 31 de desembre”.

Normativa acadèmica
Apartat Assignatures de lliure elecció: afegir apartat f) amb el següent text: “Les assigna-
tures extracurriculars vinculades al procés d’adaptació a l’espai Europeu d’Educació
Superior (EEES)”

Normativa de configuració de l’oferta de crèdits de lliure elecció
Apartat Extracurriculars afegir el següent text: on posa “Podran proposar, també, assig-
natures extracurriculars addicionals” afegir “… i assignatures vinculades al procés
d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).”

On posa “Aquestes assignatures hauran de tenir, amb caràcter general, 4,5 o 6 crè-
dits,…” afegir a continuació “excepte en el cas de les adaptades a l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES)…”

Normativa d’Ordenació Acadèmica
Modificació de l’annex II per adaptar-se al calendari escolar aprovat pel Consell de
Govern en sessió de 18 de febrer de 2004.

Normativa d’actes d’examen
Apartat VI Tancament de les actes. Punt 2: “Les actes han de ser signades pel/la profes-
sor/a, investigador/a responsable d’aquell grup. Si en el grup figura més d’un professor
responsable de l’acta, tot i que pot ser signada per tots aquests, l’acta serà considerada
vàlida només amb la signatura del professor responsable de l’acta.”

3. S’aprova l’oferta de crèdits lliures curs 2004-2005 (curriculars i extracurriculars).
4. S’aproven els canvis puntuals de plans d’estudis.
5. S’aproven els premis extraordinaris de Final d’Estudis (curs 2002-2003).
6. S’aprova el reconeixement de crèdits dels marcs organitzatius de l’Institut Joan

Lluís Vives i actualitzacions de la taula d’equivalències d’idiomes.
7. S’aprova la Normativa d’estudiants visitants.
8. S’aprova que les taules d’adaptació idèntiques passin a taules de convalidació

automàtiques.
9. S’aprova l’atorgament d’ajuts de mobilitat Drac 2004 (primera convocatòria) i

Drac Estiu 2004.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CIENTÍFICA

SESSIÓ DE 22 DE JUNY DE 2004

1. S’aprova el document marc del procés i continguts per a la configuració del
mapa de postgraus i dels àmbits de recerca prioritaris.

SESSIÓ DE 8 DE JULIOL DE 2004

1. S’aprova el document marc per a la configuració del mapa de postgraus i dels
àmbits de recerca prioritaris.
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2. S’aproven els títols propis dins del marc de les proves pilot del DURSI, per a la
convergència europea, que inclou la proposta de màster d’Enginyeria Química i Pro-
cessos, dins de l’oferta de la URV.

3. S’aproven els diplomes d’especialització en pregrau.
4. S’aproven els títols propis de grau de primer cicle.
5. S’aproven les normatives d’accés a segon cicle de:
– Administració i Direcció d’Empreses: FCEE
– Economia: FCEE
– Gestió d’Empreses Aeronàutiques i Oper. Aèries: CESDA
– Aviació Comercial: CESDA
6. S’aprova una modificació general dels terminis de matrícula de totes les normati-

ves d’accés a segon cicle.
7. S’aprova el cessament de l’ensenyament propi d’Administració i Gestió Immobili-

ària.
8. S’aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts per a la preparació de màsters

europeus.
9. S’aprova la proposta de la Fundació URV d’incloure tres nous títols a l’oferta

general ja aprovada.

COMISSIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS I MATERIALS

SESSIÓ DE 12 DE JULIOL DE 2004

1. S’aprova la proposta de resolució de la convocatòria programa d’equipament
docent.

2. S’aprova la utilització del romanent de la convocatòria d’equipament docent per
cobrir el dèficit de la convocatòria de RAM 2004

3. S’aprova la proposta de resolució de la convocatòria programa RAM 2004
4. S’aprova la incorporació dels romanents de l’exercici 2003 al pressupost del

2004.

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

SESSIÓ DE 28 D’ABRIL I 6 DE MAIG DE 2004

1. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de la propietat industrial
dels resultats obtinguts en els projectes d’investigació següents:

1.1. 2001PAT/03. Monocristal de wolframato doble de potasio e iterbio, opcional-
mente dopado, procedimiento para su producción y aplicaciones, del Dr. F. Díaz:

2.1.1. Que es formalitzi el contracte de cessió de titularitat a l’/les empresa/es inte-
ressada/es.

2.1.2. Primera acció oficial de l’Oficina Europea de Patents: modificació de la rei-
vindicació 13.

2.1.2.1. Que es modifiqui la reivindicació en els termes establerts.
2.1.2.2. Que la FURV assumeixi el pagament de les gestions.
2.1.3. Sol·licitud de patent al Canadà: Que la FURV assumeixi el pagament de les

gestions
1.2. 2001PAT/05. Protocolo de comunicación serie con esquema de funciona-

miento master-slave, del Dr. E. Gil: Que la URV renunciï a la protecció de drets de pro-
pietat intel·lectual i industrial.

1.3. 2002PAT/02. Método para la fabricación de chips para la detección de analitos,
del Dr. I. Katakis i la Dra. Campàs:

1.3.1. Resposta a la primera opinió escrita de l’Oficina Europea de Patents: Que la
URV assumeixi el pagament de les gestions.

1.3.2. Procediment per a la cessió de titularitat de drets de propietat intel·lectual i
industrial a l’/als inventor/s i/o a tercers i posterior abandonament per part de la URV:
Atès que la URV va presentar sol·licitud de patent d’invenció núm. 200200219 per
Método para la fabricación de chips para la detección de analitos, els inventors de la
qual són el Dr. Ioannis Katakis i la Dra. Mònica Campàs i Homs, el dia 22/01/2002
davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

Atès que la URV va presentar sol·licitud de patent internacional núm. PCT/EP03/
00262 reivindicant la prioritat de la citada patent espanyola núm. 200200219 el dia 14/
01/2003 davant l’Oficina Europea de Patents (EPO).

Atès que el dia 21/07/2004 es compleix el termini de 30 mesos des de la data de
sol·licitud inicial citada per formalitzar l’entrada en fase nacional/regional davant de
cada país interessat.

La comissió d’Investigació i Transferència acorda:
1. Fer-se’n càrrec de les despeses generades per la protecció dels drets d’invenció

fins el dia 21/07/2004.
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2. Cedir la titularitat dels drets d’invenció als inventors o a tercers, cas que estiguin
interessats, d’acord amb el punt 5.1. de la Normativa de patents, la qual cosa hauran de
manifestar abans del dia 30 de juny de 2004 davant la Fundació URV.

3. Cas que es determini la cessió (o venda) dels drets d’invenció a favor dels inven-
tors o tercers, fer la proposta de cessió, d’acord amb el punt 5.2. de la Normativa de
patents.

4. En cas contrari, abandonar els drets d’invenció, d’acord amb el punt 5.3. de la
Normativa de patents.

2.4. 2003PAT/01. Método de sistema de corte mediante digitalización de un patrón,
del Dr. F. Serratosa i Dr. A. Larré:

2.4.1. Cessió de titularitat als inventors i/o a tercers: Que l’inventor notifiqui per
escrit la seva renúncia a la cessió de titularitat.

2.4.2. Avís de termini per realitzar l’extensió internacional: Que la URV no està
interessada en l’extensió internacional.

2.5. 2003PAT/04. Pasta conductora, electrodos y sensores que comprenden dicha
pasta conductora y su método de fabricación, del Dr. I. Katakis:

2.5.1. Taxes de manteniment de la 9a anualitat: Que la URV assumeixi el pagament
de les gestions.

2.5.2. Resposta a la primera acció oficial de l’Oficina Europea de Patents: Que la
URV assumeixi el pagament de les gestions.

2.6. 2003PAT/07. Capas finas monocristalinas de wolframato doble de potasio e
iterbio, lutecio o gadolinio parcialmente sustituido con iterbio, del Dr. F. Díaz. Sol·lici-
tud de patent nacional: Que la URV assumeixi el pagament de les gestions.

2.7. 2004PAT/01. Dispositivo de regulación de energía eléctrica para sistemas de
alimentación a base de pilas de combustible, del Dr. A. Capel i Dr. L. Martínez Sala-
mero. Sol·licitud de protecció de resultats: Que la URV autoritzi les gestions per realit-
zar l’informe de patentabilitat.

2. La Comissió acorda amb relació a reconèixer l’autoria dels treballs d’investigació
realitzats per personal de la URV a favor dels seus autors i salvaguardar la titularitat
d’aquells a favor de la URV:

3.1. La inclusió de la clàusula en els contractes d’obra o servei.
2.2. La signatura del document declaració de cessió de drets en el cas dels becaris

d’investigació i/o formació. 
2.3. La signatura del document declaració de cessió de drets en el cas dels estudi-

ants.
3. La Comissió acorda, en el cas dels treballs d’investigació realitzats per personal

de la FURV, afegir una addenda al conveni de col·laboració entre la URV i la FURV per
la qual, tot reconeixent l’autoria dels seus autors, se cedeixi la seva titularitat a la URV.
Aquesta possibilitat resta pendent de l’aprovació per part del Patronat de la FURV.

SESSIÓ DE 11 DE JUNY DE 2004

1. La Comissió acorda amb relació a la protecció dels drets de la propietat industrial
dels resultats obtinguts en els projectes d’investigació següents:

3.1. 2001PAT/03. Monocristal de wolframato doble de potasio e iterbio, opcional-
mente dopado, procedimiento para su producción y aplicaciones, del Dr. F. Díaz:

3.1.1. Sol·licitud de patent als Estats Units d’Amèrica: Que la Fundació URV gesti-
oni el pagament de la publicació.

3.1.2. Dipòsit de la sol·licitud de patent a Austràlia: Que la Fundació URV gestioni
el pagament de la publicació.

3.2. 2002PAT/02. Método para la fabricación de chips para la detección de analitos,
del Dr. I. Katakis i la Dra. M. Campàs:

3.2.1. Esmena preliminar de la sol·licitud de patent als Estats Units d’Amèrica: Que
la URV assumeixi el pagament de les gestions.

3.3. 2003PAT/06. Nuevos sorbentes para extracción en fase sólida, del Dr. F. Bor-
rull:

3.3.1. Sol·licitud de patent nacional: Que la URV assumeixi el pagament de les ges-
tions.

3.4. 2004PAT/02. Dispositivo de acondicionamiento térmico de materiales inteli-
gentes para caracterizar el comportamiento termomecánico de aleaciones con memo-
ria de forma, de la Dra. C. Urbina, la Dra. S. de la Flor i el Dr. F. Ferrando:

3.4.1. Que la URV desestimi, de moment, la sol·licitud de patent per manca de
valor comercial.

3.4.2. No obstant, si amb posterioritat es demostra la seva possible comercialitza-
ció, es pot reconsiderar la decisió.

3.4.3. Que la URV assumeixi l’import de l’estudi de patentabilitat.
4. La Comissió acorda en relació al Programa d’organització de congressos 2004

(OCO2004):
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4.1. Aprovar la proposta de finançament de les sol·licituds presentades.
4.2. Denegar la sol·licitud inclosa en l’annex 3 pels motius següents: l’activitat

sol·licitada, referència 2004OCO/45, ha estat finançada per la URV a través del Pro-
grama de comunicació de la recerca 2004 (PCR2004), referència 2004PCR/01, amb un
import de 300,00 €.

5. La Comissió acorda que els ajuts concedits en el marc del Programa d’organitza-
ció de congressos de la URV són incompatibles amb altres ajuts de programes de
foment de la recerca de la URV per a la mateixa activitat.

6. La Comissió aprova, amb relació a la convocatòria de projectes d’infraestructura
científica FEDER 2005-2006 en la modalitat d’equipament cientificotecnològic, el pro-
cediment de gestió i priorització de propostes, d’acord amb els criteris establerts a la
URV.

7. La Comissió aprova en relació a la convocatòria del programa de personal de
suport a la recerca 2004 (PSR2004):

7.1. Resolució de convocatòria 
7.2. Imprès de sol·licitud 
7.3. Pressupost 
7.4. Calendari d’aplicació 
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Convenis

24  Acord de 15 de juliol de 2004 pel qual es ratifiquen diversos convenis:

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Instituto
de Salud Carlos III per difondre, informar i compartir l’ús de noves tecnologies docents
com a projecte pilot en la formació i investigació mèdica.

Acord entre la Université Catholique de Louvain, l’Institut Catholique de París, la
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Universitat de les Illes Balears, la Univer-
sity of Malta i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització del doctorat europeu
“Estudis Mediterranis Culturals”.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Autoritat Portuària de
Tarragona per a la promoció i difusió de les tasques universitàries, de recerca i d’exten-
sió universitària portades a terme per la Universitat Rovira i Virgili i, especialment,
d’aquelles que contribueixen a la projecció de Tarragona com a centre cultural.

Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i la Universitat
Rovira i Virgili per a la realització dels estudis en dret ambiental.

Conveni marc de col·laboració entre el Parque Faunístico de los Pirineos Lacunia-
cha i la Universitat Rovira i Virgili.

Contracte de prestació del servei Savia Formació entre la Universitat Rovira i Virgili i
Sistemas Automatizados Agencias de Viaje, SA.

Acta d’intencions entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili pel
que fa als estudis de les escoles d’art i disseny.

Protocol d’adhesió de la Universitat de Vigo al conveni interuniversitari per a la rea-
lització d’un doctorat en química teòrica i computacional signat l’1 de juny de 1999.

Addenda d’adhesió de la Universidad Autónoma de Madrid al conveni marc de
col·laboració entre les universitats d’Alacant, Almeria, Huelva, Lleida, Internacional de
Catalunya i Rovira i Virgili.

Conveni específic entre Barcelona de Serveis Municipals, SA i el Departament
d’Història i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic de mobilitat d’estudiants i personal docent i investigador entre la
Université Henri Poincaré (França) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi Oficial
de Farmacèutics de la província de Tarragona. 

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català
de les Indústries Culturals. 

Conveni específic de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica, la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació per dur a
terme un pla de normalització lingüística al CESDA.

Conveni de col·laboració entre l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca
Mèdiques, la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Insti-
tut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Conveni de col·laboració entre la Universitat d’Almeria, la Universitat Rovira i Vir-
gili i Laboratorios Esteve, SA per a la realització del Programa de Doctorat Interuniversi-
tari en “Neurotoxicologia i Psicofarmacologia”.

Addenda d’adhesió de la Universitat de Saragossa al conveni marc de col·laboració
signat entre les Universitats d’Alacant, Almeria, Huelva, Internacional de Catalunya,
Rovira i Virgili, Lleida i Autònoma de Madrid. 

Conveni de col·laboració específica entre la Universitat Rovira i Virgili i la demarca-
ció de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Universitat
Rovira i Virgili per a l’accés d’alumnes a la llicenciatura de segon cicle de l’ensenya-
ment de comunicació audiovisual. 

Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat
Rovira i Virgili, de l’any 2004 al 2007. 

Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic entre la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, SA, la Uni-
versitat Rovira i Virgili i la Fundació URV per a la realització del projecte d’investigació
i desenvolupament titulat “Desarrollo de Programas de Formación sobre el Desmantela-
miento de Centrales Nucleares”.

Conveni específic entre la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, SA, la Uni-
versitat Rovira i Virgili i la Fundació URV (SIMPPLE) per a la realització del projecte
d’investigació i desenvolupament titulat “Organización e integración de los datos gene-
rados en el desmantelamiento de la Central Nuclear Vandellós I”.
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Conveni específic entre la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, SA, la Uni-
versitat Rovira i Virgili i la Fundació URV (SIMPPLE) per a la realització del projecte
d’investigació i desenvolupament titulat “Caracterización y optimización ambiental y
económica del fin de vida de una central nuclear mediante técnicas de análisis de ciclo
de vida (ACV)”.

Conveni de col·laboració específica entre les universitats públiques catalanes, la
Universitat Oberta de Catalunya i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar el projecte “Argumenta:
comunicació universitària eficaç”.

Conveni de col·laboració entre New Soft Networks, SA i la Universitat Rovira i Vir-
gili.

Conveni específic de mobilitat d’estudiants i personal docent i investigador entre Al-
Quds University i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació
Empresarial Química de Tarragona.

Contracte administratiu entre el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili per a l’autorització d’ús d’aules per a les pro-
ves de llengua catalana els dies 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny de 2004.

Addenda a l’Acord de Col·laboració entre el Instituto Nacional de Administración
Pública i la Diputació Provincial de Tarragona per a la creació d’un Centre d’Estudis
Locals.

Contracte de col·laboració científica entre Repsol YPF, SA, la Fundació URV i la
Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica i Repsol YPF.

Conveni de col·laboració en matèria de gestió acadèmica entre la Universitat Rovira
i Virgili i l’Institut d’Estudis Catalans.

Conveni específic d’inversions de la Universitat Rovira i Virgili per al període 2004-06.
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de

la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per al des-
envolupament d’una prova pilot d’adaptació de titulacions de les universitats catalanes
a l’espai europeu d’ensenyament superior.

Contracte de cessió del dret d’ús del programa informàtic “Massens” entre la URV,
la Fundació URV i l’empresa Lucta, SA. 
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE MARÇ 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. Enric Aragonés Benaiges
Sra. Ana Bocio Sanz

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Israel Herrera Orozco
2. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. M. Isabel Salón Cabre
Sra. Maria Jesús Jiménez Expósito
Sr. Joan Josep Cabré Vidal

Departament de Psicologia
Sra. Montserrat Domènech Auqué

Departament de Pedagogia
Sra. Mariela Sarmiento Santana
Sra. Nieves M. Vilchez González

3. S’aprova la modificació de Tribunal Únic del programa de doctorat següent:
Departament d’Enginyeria Electrònica i Automàtica “Enginyeria Electrònica”,
bienni 2001-2003 

4. S’aprova la sol·licitud de reconeixement de crèdits de l’alumne següent:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Josep Antoni Martí Marsal

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2004

5. S’aprova l’admissió a tràmit i els Tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament d’Economia

Sr. Joaquim Margalef Llebaria
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sr. Miquel Mulero Abellan
Sra. Carmen Maria Gonzàlez García

Departament de Pedagogia
Sr. Marius Domingo Urbaneja

Departament de Química Física i Inorgànica
Sra. Anna Maria Segarra González
Sr. Xavier Mateos Ferré

6. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Josep Valls Fonayet
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Israel Herrera Orfozco

7. S’aproven les modificacions del programes de doctorat següents:
Departament de Filologies Romàniques

“Formal Languagues and Applications”, bienni 2001-2003 
“Estudis Hispànics i Romànics”, trienni 2000-2003

Departament de Medicina i Cirurgia
“Mètodes de Recerca en Ciències de la Salut”, bienni 2004-2006 

8. S’aprova la sol·licitud de trasllat del alumne següent:
Departament de Dret Públic

Sr. Raul Navarro Roldan

Full Oficial 38 / Comissions Estatutàries



Full Oficial 38 / Consell de Govern de 18 de febrer de 2004215

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE MAIG DE 2004

1. S’aprova la proposta dels candidats a premi extraordinari de doctorat:
Àrea temàtica A: Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia,
Psicologia i Infermeria:

Margarita Torrente Torné - Departament de Medicina i Cirurgia
Kendra Catalina Rodríguez Morejón - Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Àrea temàtica B: Departaments d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, Filologia
Anglogermànica, Filologia Catalana, Filologies Romàniques, Història, Història de l’Art i
Geografia i Pedagogia:

Jesús José Lizama Quijano-Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Francisca Bajo Santiago-Departament de Filologies Romàniques
Marta Nel·lo Andreu-Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia
Juana Maria Tierno García-Departament de Pedagogia

Àrea Temàtica C: Departaments de Dret Privat, Processal i Financer, Dret Públic, Gestió
d’Empreses i Economia:

Alfons González Bondia- Departament de Dret Públic
Àrea Temàtica D: Departaments de Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Mecànica;
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Química; Enginyeria Informà-
tica i Matemàtiques; Química Analítica i Química Orgànica i Química Física i Inorgà-
nica:

Maria Jesús Torija Martínez-Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Alicia Maroto Sánchez-Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Juan José Carvajal Martí-Departament de Química Física i Inorgànica

2. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Rosa Mª San Segundo Mozo
Departament de Pedagogia

Sra. M. Concepción Torres Sabaté
Sr. Francisco Javier Zurita Morales

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. José Manuel Gracia Brudría

3. S’aprova, amb efectes retroactius, la modificació de la composició del tribunal
que va jutjar el 27 de maig la tesi doctoral del doctorand del departament:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Josep Valls Fonayet

4. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del dia 31-03-2004:

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Enric Aragonès Benaiges
Sra. Ana Bocio Sanz
Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del dia 29-04-2004:

Departament d’Economia
Sr. Joaquim Margalef Llaberia

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Miquel Mulero Abellan
Sra. Carmen M. González García

Departament de Pedagogia
Sr. Marius Domingo Urbaneja

Departament de Química Física i Inorgànica
Sra. Anna Maria Segarra González

5. S’aprova l’exempció del pagament de tutoria de tesi dels alumnes estrangers del
següent departament:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Ruben D. Quijano
Patricia Peña Ruiz
Ana M. Goetchel
Eugeni Porras Carrillo

6. S’aprova la sol·licitud de reconeixement de crèdits de l’alumna següent:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Berta Mendiguren de la Vega
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7. S’aprova la sol·licitud d’anul·lació de trasllat d’expedient de doctorat de l’alumne
següent:
Departament de Dret Públic

Sr. Raúl Angel Navarro Roldan

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JUNY DE 2004

1. S’aproven les modificacions puntuals de les Normatives de Matrícula i Acadè-
mica dels Estudis de Doctorat.

2. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Carmen Virgos Matilla
Departament de Gestió d’Empreses

Sra. Fernanda Laura Schilman
Sr. Evaristo Galeana Figueroa

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Nieves Crespo Alcarria

Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Sr. Peter Tsolov Ivanov

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. Anna Cabré Llobet
Sra. Susana Pérez Manuel

3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:

Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del dia 29-04-2004:
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Xavier Mateos Ferré

Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del dia 28-05-2004:
Departament de Pedagogia

Sr. Francisco Javier Zurita Morales
Sra. M. Concepción Torres Sabaté

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. José Manuel Gracia Budria

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. Rosa M. San Segundo

4. S’aprova la sol·licitud de trasllat d’expedient de doctorat dels alumnes següents:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Gemma Castillejo de Villasante
Sr. Edgar Abel Maldonado Ortiz
Sr. Jose Maria Mellado Santos
Sra. Inmaculada Planelles Fernández

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE CDI

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE JUNY DE 2004

S’aprova la relació de puntuacions obtingudes pels professors/es avaluats/des als efectes
del complement per mèrits docents i del complement autonòmic de docència. S’acorda
enviar notificació escrita de l’acord de la comissió a tots els interessats i procedir al
pagament de complement per mèrits docents de la URV al més aviat possible.
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PRESES DE POSSESSIÓ

CONSELL DE GOVERN DE 18 DE FEBRER DE 2004

Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Dr. Josep Pallarès Marzal director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Eléctrica 19 de desembre de 2003
i Automàtica

Dr. Enric Vidal Idiarte secretari del Departament d’Enginyeria Electrònica, Eléctrica 20 de desembre de 2003
i Automàtica

Dr. Javier Maixé Altés sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 9 de gener de 2004
Dr. Xavier Vilanova Salas responsable dels ensenyaments d’Enginyeria Tècnica Industrial 9 de gener de 2004

Industrial en Electrònica Industrial i Enginyeria en Automàtica 
i Electrònica

Dr. David Riaño Ramos responsable dels ensenyaments d’Enginyeria Tècnica 9 de gener de 2004
en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Gestió i Enginyeria Informàtica

Dr. Alfonso Romero Nevado responsable de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica 9 de gener de 2004
de Telecomunicació, especialitat Telemàtica

Sr. Lluís Guasch Pesquer responsable de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Electricitat 9 de gener de 2004
Dr. Benet Campderrich Falgueras secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 9 de gener de 2004
Sra. Carme Vives Relats responsable de l’ensenyament d’Infermeria 28 de gener de 2004
Dra. Teresa Segués Piqué responsable de l’ensenyament de Bioquímica 29 de gener de 2004
Dra. M. Pilar Callao Lasmarias responsable de l’ensenyament de Química 29 de gener de 2004
Dr. Allan Mackie responsable dels ensenyaments d’Enginyeria Química 31 de gener de 2004

i d’Enginyeria Tècnica Industrial; especialitat en Química Industrial
Dr. Francesc Ferrando Piera responsable de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, 31 de gener de 2004

especialitat en Mecànica
Dr. Josep Antón Ferré Vidal vicerector de Personal Docent i Investigador 1 de febrer de 2004
Dr. F. Xavier Grau Vidal vicerector d’Ordenació Acadèmica i de la Recerca 1 de febrer de 2004
Dra. Mercè Gisbert Cervera vicerectora de Docència 1 de febrer de 2004
Dr. Xavier Correig Blanchar vicerector d’Innovació, Transferència i Societat 1 de febrer de 2004
Dr. F. Xavier Rius Ferrús director de l’Escola de Doctorat 1 de febrer de 2004
Dr. Alberto Coronas Salcedo director en funcions del Departament d’Enginyeria Mecànica 1 de febrer de 2004
Dr. Antonio Garijo Real secretari del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 1 de febrer de 2004
Dr. Ricardo Closa Monasterolo director del Departament de Medicina i Cirurgia 10 de febrer de 2004
Dr. F. Xavier Esteve Agustench secretari en funcions del Departament d’Enginyeria Mecànica 10 de febrer de 2004
Dr. Joaquín Escribano Subías secretari del Departament de Medicina i Cirurgia 10 de febrer de 2004
Sr. Salvador Montull Morer responsable de l’ensenyament de Fisioteràpia 11 de febrer de 2004
Dra. M. Victòria Arija Val responsable de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica 11 de febrer de 2004
Dra. M. Rosa Fenoll Brunet secretària de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 11 de febrer de 2004
Dr. Alberto Martínez Vea responsable de l’ensenyament de Medicina 17 de febrer de 2004

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Sra. Maria Rosa Mahon Almirall cap administratiu de la Gerència 17 de febrer de 2004
Sra. Rosa Maria Ferré Rovira secció de titulacions i de 3r cicle 17 de febrer de 2004

CONSELL DE GOVERN DE 30 D’ABRIL DE 2004

Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Dr. Emili Mayayo Artal secretari del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 24 de febrer de 2004
Dr. Josep Oliveras Samitier director del Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia 27 de febrer de 2004
Dr. Amancio Isla Frez secretari del Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia 27 de febrer de 2004
Dra. Maria Bargalló Escrivà directora de l’Escola de Pregrau 1 de març de 2004
Dra. Mercè Jordà Olives degana de la Facultat de Lletres 2 de març de 2004
Dr. Antonio Salcedo MIliani responsable d’ensenyament de l’ensenyament d’Història de l’Art 4 de març de 2004
Dra. Carme Oriol Carazo vicedegana de la Facultat de Lletres 4 de març de 2004
Dr. John Style secretari de la Facultat de Lletres 4 de març de 2004
Dra. Yolanda Pérez Albert responsable de l’ensenyament de Geografia 4 de març de 2004
Dra. Maria Bonet Donato responsable de l’ensenyament d’Història 4 de març de 2004
Dr. Josep M. Comelles Esteban responsable de l’ensenyament d’Antropologia Social i Cultural 4 de març de 2004
Dr. Ildefonso Cuesta Romeo director del Departament d’Enginyeria Mecànica 9 de març de 2004
Sra. Sílvia de la Flor López secretària del Departament d’Enginyeria Mècanica 10 de març de 2004
Dr. Antoni Castro Salomó Responsable de l’ensenyament de Medicina 16 de març de 2004
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Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Dra. Victòria Sánchez Rebull responsable de l’ensenyament de Turisme 23 de març de 2004
Dr. Andreu Castell Vicente secretari del Departament de Filologia Anglogermànica 24 de març de 2004
Dr. Josep Manel Ricart Pla degà de la Facultat de Química 25 de març de 2004
Dr. Pere Gallardo Torrano director del Departament de Filologia Anglogermànica 25 de març de 2004
Dra. Natàlia Català Torres responsable de l’ensenyament de Filologia Hispànica 25 de març de 2004
Dra. Aurora Ruiz Manrique vicedegana de la Facultat de Química 26 de març de 2004
Dr. Joan Carles Ronda Bargalló secretari de la Facultat de Química 26 de març de 2004
Sra. M. Antònia Martorell Poveda directora del Departament d’Infermeria 29 de març de 2004
Sra. Roser Ricomà Muntané directora de l’Escola Universitària d’Infermeria 29 de març de 2004
Sra. Maria Ferrater Cubells secretària del Departament d’Infermeria 29 de març de 2004
Sra. M. Rosa Aparicio Casals sotsdirectora de l’Escola Universitària d’Infermeria 29 de març de 2004
Sra. Maria F. Jiménez Herrera secretària de l’Escola Universitària d’Infermeria 29 de març de 2004
Dra. Mireia Valverde Aparicio secretària del Departament de Gestió d’Empreses 14 d’abril de 2004
Dr. Fernando Zamora Marín degà de la Facultat d’Enologia 22 d’abril de 2004

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Sr. Luis Miguel Mateo Ruiz tècnic de suport al Deganat 31 de març de 2004
Sra. Rosa Garcia Gonzàlvez tècnica de suport al Deganat 31 de març de 2004
Sra. Manuela Moya Moya tècnica de suport al Deganat 31 de març de 2004
Sr. F. Xavier Llauradó Vidilla tècnic de suport a Direcció 31 de març de 2004
Sra. Maria del Cielo Ortiñà Buil tècnica de suport al Deganat 31 de març de 2004
Sra. Deliana Marsal Guardiola tècnica de suport a Direcció 31 de març de 2004
Sr. Joan Ramon Balust Agullana tècnic de suport al Deganat 31 de març de 2004
Sr. Jordi Carreté Aixalà tècnic de suport al Deganat 31 de març de 2004
Sra. Ester Sabaté Montagut tècnica de suport a Direcció 31 de març de 2004
Sra. Isabel Gavaldà Prats tècnica de suport a Direcció 31 de març de 2004

CONSELL DE GOVERN DE 15 DE JULIOL DE 2004

Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Dra. Montse Nadal Roquet-Jalmar vicedegana de la Facultat d’Enologia 27 d’abril de 2004
Dra. Olga Busto Busto secretària de la Facultat d’Enologia 27 d’abril de 2004
Dra. Carme Güell Saperas responsable de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Agrícola, 27 d’abril de 2004

especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Dr. Nicolas Rozès responsable de l’ensenyament d’Enologia 27 d’abril de 2004
Dr. Misericòrdia Camps Llauradó degana de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 28 d’abril de 2004
Dr. Andreu Vigil Colet director del Departament de Psicologia 29 d’abril de 2004
Dra. Josepa Canals Sans secretària del Departament de Psicologia 29 d’abril de 2004
Dr. Urbano Lorenzo Seva responsable de l’ensenyament de Psicologia 4 de maig de 2004
Dra. Montserrat Guasch Garcia responsable de l’ensenyament d’Educació Social 4 de maig de 2004
Dra. Rosa Sánchez-Casas Padilla secretària de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 4 de maig de 2004
Dr. Jacky Verrier Delahaie vicedegana de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 4 de maig de 2004
Sra. Dolors Roigé Riola responsable dels ensenyaments de Mestres 4 de maig de 2004
Dr. Luis Fernando Valero Iglesias responsable dels ensenyaments de Pedagogia i Psicopedagogia 19 de maig de 2004
Dra. Carmen Ponce Alifonso secretària del Departament de Pedagogia 4 de juny de 2004

PERSONAL ACADÈMIC

Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Dr. Antoni Vidal Suñé titular d’universitat 28 de maig de 2004
Dra. M. Dolores Setó Pàmies titular d’universitat 28 de maig de 2004

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Nom i cognoms Càrrec Data (nomenament)

Rosa M. Garcia Panizo tècnica de suport al deganat 4 de juny de 2004
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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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