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CONSELL DE GOVERN DE 27 D’OCTUBRE DE 2004

Informe del Rector

El rector destaca aquells aspectes de política universitària més importants. 
En l’àmbit estatal destaca:
1. La reunió del ple del CCU, el 28 de juliol, en què la ministra d’Educació i Cièn-

cia va presentar la seva línia política, centrada bàsicament en: 
- La reforma de la LOU i les normes que facin possible la incorporació del sistema

universitari espanyol a l’espai europeu.
- La definició d’un nou marc de finançament per a les universitats públiques espanyo-

les, amb la creació d’una comissió mixta de treball entre universitats i administracions. 
2. La reunió de la CRUE, el 18 d’octubre, en la qual es van tractar els esborranys

dels decrets de grau i postgrau i la valoració de les habilitacions. Hi va haver acord
força ampli pel que fa als esborranys.

3. El mateix dia 18 els rectors de les universitats espanyoles van ser rebuts pel Sr.
Rodríguez Zapatero al palau de La Moncloa, on va fer un discurs centrat bàsicament en
quatre punts:

3.1 La reforma de la LOU, basada a:
- Augmentar l’autonomia de les universitats i les competències de les comunitats

autònomes.
- Redefinir les habilitacions com a sistema d’accés a la funció pública.
- Redefinir el paper de l’ANECA com a agència d’acreditació i avaluació de l’Estat.
3.2 Finançament de les universitats públiques suficient i equitatiu per arribar a una

mitjana de finançament per estudiant equivalent a la d’Europa, així com un 3% de PIB
en recerca, amb mesures centrades bàsicament en parcs tecnològics, mesures fiscals i
mesures en personal. Va fer èmfasi especial en les beques per garantir la igualtat d’opor-
tunitats i permetre la mobilitat, especialment en els programes Erasmus i Sèneca.

3.3 La incorporació de l’Estat espanyol a l’espai europeu de formació superior i re-
cerca, com a instrument de millora de la qualitat. 

3.4 Les relacions internacionals, focalitzades especialment cap a Amèrica Llatina.
Destaca el compromís personal del Sr. Zapatero per liderar totes aquestes accions. 
En la mateixa reunió, la ministra d’Educació i Ciència va concretar les mesures que

volen posar en marxa.
Pel que fa a Europa, es preveu:

- Tenir enllestits els decrets de grau i postgrau a finals d’octubre, aprovar-los al vol-
tant de Nadal en Consell de Ministres i, automàticament, publicar-los. 

- Tenir llest, per al mes de març, el mapa d’estudis de grau que ha d’elaborar el Mi-
nisteri. Simultàniament es posaran en marxa mesures per facilitar l’adaptació a l’EEES
en convocatòries imminents i per elaborar plans estratègics per a la convergència.

- Juntament amb l’ANECA, treballar en els criteris de qualitat, en els plans de forma-
ció i en la facilitació de les relacions internacionals.

Pel que fa a la LOU, el procés de reforma començarà al desembre amb la inten-
ció del Ministeri de tenir una nova llei l'any 2006.

Amb relació al finançament, ja es van nomenant les persones que formaran part
de la comissió mixta que estarà constituïda ben aviat. 

I, pel que fa a ciència i tecnologia, la ministra va definir l’orientació de les línies
prioritàries, que se centraran bàsicament en: 

- recursos humans
- la definició d’una carrera investigadora
- la millora de les beques FPI
- la normalització del salari dels becaris en 1.100 euros i contractes amb la Segure-

tat Social els dos últims anys de beca
- un programa de contractació permanent d’investigadors
- un pla de suport a l’equipament científic
- la incorporació estable de tècnics especialitzats
- l’augment de cànons, que es vol multiplicar per dos fins a arribar al 30% dels pro-

jectes, en totes les subvencions del Ministeri
4. La reunió de la Comissió Acadèmica i la Comissió de Coordinació del CCU, el

25 d’octubre, per informar sobre els decrets de grau i postgrau i les mesures preses amb
relació a les habilitacions. 

El rector dóna la paraula al Dr. Grau, que va assistir a la reunió. 
El Dr. Grau comenta els principals canvis introduïts per la Comissió Acadèmica, ar-

ran del suggeriment de la Comissió Mixta, amb relació als esborranys dels decrets de
grau i postgrau elaborats pel Ministeri:
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- Canvis de redacció pel que fa a l’estil que no afecten el fons del document.
- Altres canvis significatius fan referència, sobretot, a calendari: 
1. La petició expressa d’un període fix per poder donar entrada a possibles noves

programacions d’ensenyaments antics, encara que no estiguin d’acord amb el decret. Es
va acceptar el termini, proposat per la Comissió Mixta, fins al març del 2005. 

2. S’escurça el termini per implantar les possibles directrius pròpies dels nous ense-
nyaments de grau i de postgrau fins al 2007. 

3. S’ha avançat al 15 de febrer la data límit per enviar les propostes de programació
de postgrau al CCU.

- Un altre canvi és la supressió de la referència als cursos de doctorat en els progra-
mes de doctorat. 

- Un altre tema de molta discussió, encara que va quedar com estava, era la no-refe-
rència a les àrees de coneixement en els ensenyaments de grau. 

Destaca l’informe favorable d’unes reformes relacionades amb les convocatòries
d’habilitació:

- Hi haurà una única convocatòria d’habilitació per a l’any vinent, al mes d’abril, en
la qual es pretén que el nombre de places estigui en funció de la grandària de l’àrea i
que sigui superior al de convocatòries anteriors. 

- L’acta de presentació, fins ara multitudinària, podrà ser lliurada per correu.
- Amb relació a la condició d’inèdit del projecte investigador, requerida fins ara, es

canvia per la condició d’original, condició que serà jutjada pel tribunal.
Seguint amb el decret d’habilitació, altres aspectes tractats són els relatius a les

àrees de coneixement en les quals es pot ser col·laborador i les condicions del con-
tracte de col·laborador temporal. En aquest sentit, sembla que s’ha acceptat la pròrroga
demanada per contractar-los a totes les àrees de coneixement fins al 2008. No obstant
això, s’ha de veure com quedarà redactat.

El rector agraeix la intervenció del Dr. Grau i continua l’exposició del seu informe.
A la mateixa sessió del CCU es va aprovar definitivament la Normativa de perma-

nència de la Rovira i Virgili, tot i que feia ja temps que havia estat aprovada pel Consell
Social.

Com a últim comentari amb relació a la política estatal, el rector destaca el fet que, tot
i que s’ha avançat de manera important quant a la convergència europea i al finança-
ment, vol constatar que no tot el territori espanyol té les mateixes ambicions en política
universitària ni comparteix la idea centralitzadora i d’uniformitat seguida per l’Estat.

En l’àmbit català: 
El 21 de juliol es va reunir la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i s’hi van analitzar les dades de preinscripció,
les tendències demogràfiques, l’efecte del districte únic i les titulacions amb menor nom-
bre de preinscripció. La Conselleria va aportar un primer document de criteris generals
amb la idea de tenir acordada properament la programació plurianual del curs 2006-07. 

Posteriorment, l’1d’octubre, es va reunir la Junta del CIC, en la qual es va informar
sobre un seguit de temes que el rector considera rellevants:

1. Iniciació del procés de constitució de la Mesa d’Universitats Públiques de
Catalunya, ja constituïda en l’actualitat i en funcionament. 

2. Intenció de revisar el model de finançament de les universitats catalanes, massa
vinculat al nombre d’estudiants d’entrada. S’ha proposat la possibilitat d’aplicar factors
diferencials que deixaran la UB amb un factor d’1,4, la UAB i la UPC, amb un 1,2, i la
resta d’1, així com la incorporació de criteris basats en costos més que en distribució. 

3. Intenció de constituir un fons d’acció territorial de l’ensenyament superior.
4. En l’àmbit de recerca s’està redactant un esborrany de la llei de la ciència, segons

el qual:
- Els instituts catalans de recerca s’han de situar sota el paraigua de l’ICREA.
- Es preveu la creació d’una agència catalana sobre comercialització de la recerca

que pugui incidir tant en l’oferta com en la demanda d’R+D+I.
- Els becaris de recerca de la Generalitat ho seran només per un any i els altres tres

addicionals es transformaran en un contracte. Els del Ministeri han passat a 3+2 i els de
la Generalitat, a 1+3.

- Al mateix temps, el Govern va anunciar la intenció de definir una carrera científica
catalana que permeti l’acreditació de lector en una edat propera als 30 anys. 

5. Està prevista una convocatòria per enguany d’ajuts dirigits a projectes d’aplicació
de l’EEES i transformació dels sistema ECTS dotada amb 600.000 €. 

6. El DURSI, en començar a preparar el pressupost de l’any 2005, ha observat que
l’increment disponible de recursos per a les universitats és estrictament el que marca la
llei. Malgrat això, s’ha d’esperar la concreció del pressupost.

7. La Comissió de Coordinació de les PAU va fer una proposta per modificar les
proves de selectivitat i garantir la igualtat d’oportunitats entre els estudiants, que no va
ser acceptada pel CIC.
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El 21 d’octubre el conseller es va reunir amb els rectors per analitzar diversos temes: 
1. Malestar de la Conselleria d’Universitats amb relació als decrets de grau i

postgrau, perquè el Govern central no té en compte les competències de les comunitats
autònomes en ensenyament i torna a regular el tema de les beques, que se suposava
que era competència de les comunitats autònomes.

2. Aposta decidida pels parcs científics tecnològics amb el compromís del DURSI a
fer-se càrrec de l’amortització dels crèdits.

3. Una novetat interessant és la decisió del Govern de treballar per vincular estreta-
ment a la universitat els cicles formatius de grau superior.

4. Pel que fa al fons d’acció territorial de l’ensenyament superior, el conseller vol
proposar al Parlament la dotació d’un fons, que sembla que estarà entre 3 i 5 milions a
l’any, per ajudar les universitats, especialment les de fora de la ciutat de Barcelona, a
desplegar la tercera missió.

5. Anunci de la creació d’un consorci de transferència de coneixements, com a ins-
trument per compartir la gestió del coneixement i les actuacions, i transferir tecnologia,
format per les set universitats públiques més la privada UOC. El rector manifesta la in-
tenció de la URV de formar-ne part.

6. Amb relació al finançament, s’han de considerar diferents problemes:
- Un de quantitat, considerable amb relació a les expectatives generades per la LUC.
- Problemes tècnics considerables, perquè la Conselleria entén que els increments de-

rivats de la LUC no són consolidables i, per tant, no es poden aplicar a capítol 1 com a
creixement de personal, cosa no compartida per les universitats. A més, s’ha insistit en el
compliment de la llei amb relació a l’aprovació del capítol 1 abans d’aprovar el pressu-
post de 2005 i, per tant, si s’ha de fer abans de Nadal, caldrà haver fet una previsió
d’aquest capítol per poder-la sotmetre a aprovació del Govern. A tot això s’hi ha d’afegir
que serà un pressupost tancat amb dificultats reals en cas de voler fer modificacions.

Quant a política pròpia de la URV:
El rector parla d’un programa d’avaluació institucional que la URV, juntament amb

altres universitats catalanes, farà a través de la Unió Europea d’Universitats (EUA), insti-
tució semblant a la CRUE, però d’Europa. La Conselleria ha demanat la participació de
les universitats catalanes i la URV ha decidit participar-hi. La URV, després d’uns anys
amb un sistema de direcció propi, creu oportú que sigui avaluada. 

Un altre tema que tracta és la reforma de l’Estatut de Catalunya. La Generalitat va
demanar la implicació de les universitats com a institucions amb alguna cosa a dir. Co-
menta que la URV va decidir participar-hi, aprofitant el moment per portar a terme una
nova iniciativa que ja tenia l’equip de govern de crear un aula de debat a la Universitat.
Per tant, la primera iniciativa d’aquesta aula ha estat formar un grup, coordinat per la
Dra. Zaragoza, que ha discutit sobre l’Estatut de Catalunya i ha elaborat un document
en què es recullen les principals conclusions i del qual es va fer una presentació pú-
blica en presència del conseller Solà. En aquest sentit, demana al Consell de Govern
que faci seu l’esmentat document per poder trametre’l com a document de la Universi-
tat a la ponència que està reformant l’Estatut de Catalunya.

El rector dóna la paraula a la Dra. Zaragoza.
La Dra. Zaragoza comenta que el document està penjat a la web amb la idea de re-

collir possibles observacions i comentaris. Així mateix, resumeix molt breument el text,
del qual destaca: 

Pel que fa a universitat i recerca, es demana que el Govern de Catalunya pugui, en
ús de les competències pròpies:

- Organitzar el sistema universitari de Catalunya.
- Decidir sobre la contractació i mobilitat del seu personal.
- Participar en els òrgans de coordinació científica de l’Estat espanyol. 
Pel que fa a llengua, com a element identitari i nacional, es demana, entre altres:
- Incloure el dret i el deure de conèixer el català. També per a fiscals i notaris.
- La plena igualtat de les dues llengües quant a drets i deures dels ciutadans.
- Garantir els drets lingüístics dels que parlen castellà i respecte a l’ús d’altres llen-

gües europees i extracomunitàries. És a dir, treballar en la línia del poliglotisme.
La Dra. Zaragoza comenta que la relació detallada està inclosa en el document escrit. 
Pel que fa a territori, es demana bàsicament una organització territorial de Cata-

lunya basada en el principi de subsidiarietat i en la competència exclusiva de la Gene-
ralitat sobre infraestructures (ports i aeroports sobretot).

I, pel que fa a medi ambient i cultura de sostenibilitat, destaca l’últim paràgraf del
document adjuntat, que diu: “El territori de Catalunya ha de participar en la nova cul-
tura de la sostenibilitat, integradora dels tres aspectes econòmic, social i ambiental.
Catalunya ha de tendir a procurar els seus propis recursos i a gastar-los en la mesura
que els produeix. La disponibilitat dels recursos i la capacitat de consumir-los s’ha de
regir pel principi d’equitat. La generació, transformació i consum d’aquests recursos
s’ha de fer de la manera que menys perjudiqui l’entorn”. 
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El rector torna a prendre la paraula per continuar exposant el seu informe.
En l’àmbit de docència, comenta l’informe sobre les dades de matrícula dels estudi-

ants nous a la Universitat, del qual destaca: 
1. La matrícula ha estat pràcticament la mateixa que la de l’any anterior. Només

s’ha produït un descens, pràcticament negligible, de l’1,1%.
2. El total de vacants ha estat de 209, i destaquen Informàtica de Gestió, Informàtica

de Sistemes, Química i Relacions Laborals com els estudis que tenen més places va-
cants. 

3. Per segments de demanda, la matrícula de nou accés procedeix, preferentment
de les PAU (55,7% del total de la matrícula) —i, per tant, del batxillerat—, seguida dels
canvis d’estudis (20%), els cicles formatius de grau superior (16,6%) i les segones carre-
res (5,5%). 

4. En l’àmbit de les PAU es confirma el descens apuntat en els cursos anteriors,
quant a la matrícula de nou accés procedent de la demarcació de Tarragona, que ha es-
tat del 9,5%.

5. Malgrat haver posat en marxa nous ensenyaments, s’ha mantingut el nombre
d’alumnes matriculats, indicador d’haver minimitzat la davallada demogràfica. 

6. Per estudis, es manté la dinàmica d’anys anteriors.
7. Altres evidències:
- El 77,7% de la matrícula de nou accés ha ingressat en estudis sol·licitats com a pri-

mera opció de la preinscripció universitària. 
- Per comarques de procedència, les comarques del Tarragonès i el Baix Camp, segui-

des a molta distància del Baix Ebre, l’Alt Camp, són les que aporten més estudiants nous. 
- En general, es constata que una correspondència lògica entre l’àmbit científic dels

estudis matriculats i l’opció de batxillerat cursada prèviament. No obstant això, des-
taca, com a fora del circuit normal l’existència de 100 estudiants de l’opció de batxille-
rat en ciències de la salut matriculats en ciències socials i jurídiques. Això representa
un 14% de la matrícula d’estudis de ciències socials i jurídiques. 

8. S’evidencia una quota de penetració molt significativa i positiva de la URV entre
els estudiants de la província de Tarragona, ja que es constata que capta el 83,1% del
total de la demanda en primera opció. 

9. Pel que fa al comportament dels diferents ensenyaments, es pot dir que, en gene-
ral, ho fan d’una forma lògica i, la mitjana, de forma positiva. 

Quant al desplegament del Pla Estratègic de Docència, el Vicerectorat de Docència
i l’Escola de Pregrau treballen en les línies següents:

Completar l’estudi sobre el primer quadrimestre de primer curs (estudi 1Q-1r).
Demana als responsables d’Ensenyament i l’Escola de Pregrau la col·laboració.

Preparar un pla d’acció tutorial, amb una aplicació que permetrà als professors
disposar de les fitxes dels seus alumnes, en línia, durant tota la carrera. 

Posar en marxa mecanismes de seguiment i assegurament de la qualitat com a
projectes de l’espai europeu d’educació superior. 

El nou programa URV-TOT-EEES. La intenció és incorporar tots els estudis homo-
logats de primer, i primer i segon cicle a l’EEES ja el primer quadrimestre del curs
vinent. El rector destaca la voluntat ambiciosa de transformar cap al sistema ECTS, com
a mínim, els estudis esmentats. Comenta que seria interessant poder presentar tots els
ensenyaments de la Universitat quan el DURSI obri la convocatòria dels programes
pilot per al curs 2005-06. Per tant, hi ha dos temes importants que s’han de decidir —la
programació de nous ensenyaments i la nova estructura del personal docent— per als
quals es fa necessari tenir dissenyat el sistema ECTS. 

Destaca el compromís del Ministeri de tenir enllestit l’any 2007 les directrius del
nou catàleg de graus. 

Un altre tema, també en marxa, són els treballs previs per endegar el nou campus
de les Terres de l’Ebre, que té previst començar l’activitat el curs 2005-06. Ara es treba-
lla en l’àmbit de les infraestructures per fer possible un preu públic per als alumnes de
les instal·lacions universitàries vinculades a la Rovira i Virgili. L’objectiu plantejat és
que tots els alumnes paguin un preu equivalent al que paguen els de Tarragona, Reus o
Vila-seca. En aquest sentit, diu el rector, properament nomenarà un delegat per impul-
sar aquest campus.

Fa referència també a un treball conjunt amb la Universitat de Lleida, universitat
semblant a la URV, amb la finalitat de dissenyar una certa estratègia compartida en pro-
gramació. 

Per últim, parla del Fòrum d’Ocupació Universitària, iniciativa posada en marxa des
del Rectorat amb la col·laboració de la Fundació, amb la idea que les empreses puguin
captar estudiants de la Universitat. Comenta que s’ha comptat amb una subvenció del
Fons Social Europeu de Formació i algunes iniciatives locals. 

En l’àmbit de recerca, informa de la signatura del conveni de creació de l’Institut
Pere Virgili, amb la presència de la consellera de Salut, que permetrà sumar esforços
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entre hospitals universitaris i la mateixa Universitat per ser més competents en investi-
gació i aconseguir, d’aquesta manera, una acreditació de l’Institut Carlos III que permeti
a la URV estar en el mapa de la investigació biomèdica de l’Estat espanyol. 

Afegeix que se segueix treballant per aplicar i revisar els criteris de distribució dels
recursos de recerca. 

Destaca també una actitud política que l’equip de govern està adoptant amb relació
als becaris de la URV. Considera que els becaris de la URV, per un simple problema de
finançament, no han de canviar les seves figures contractuals —tot i que comparteix
que haurien de tenir unes condicions més dignes— i, per tant, han de seguir sent beca-
ris durant els quatre anys. Diu que en el cas d’adaptar-se a les noves figures proposades
per la Generalitat i el Ministeri, s’hauria de retallar considerablement el nombre de be-
caris i que això no sembla positiu per a la Universitat. Per aquest motiu, demana la im-
plicació dels directors de departament, per fer-ho entendre als seus col·legues becaris.

Amb relació a la tercera missió, és a dir, la interacció amb el territori, l’equip de go-
vern treballa en diverses direccions:

S’ha posat en marxa una comissió de transferència de tecnologia a la FURV perquè
la comunitat universitària participi més en el procés i el discuteixi.

Es treballa en la creació de càtedres Universitat-empresa, en al qual destaquen tres
iniciatives:

- La proposta d’una càtedra de desenvolupament sostenible a Dow Chemical, en
fase avançada d’aprovació.

- La d’una càtedra sobre emprenedoria proposada a les cambres de comerç de la
demarcació.

- Una tercera iniciativa, plantejada a Enresa, d’una càtedra sobre dret del medi am-
bient. 

Remarca la constitució de la societat promotora del Parc Tecnològic de Tarragona i
la previsió que en els propers dies es constituirà la societat promotora del Tecnoparc de
Reus. Fa referència als contactes iniciats amb el sector enològic per dur a terme una ini-
ciativa semblant a Falset. 

Comenta també que, amb la idea de trobar una fórmula per facilitar els enllaços de
la Universitat amb els agents externs i, per tant, compartir la tercera missió amb la co-
munitat universitària, s’ha començat a redactar un pla estratègic de tercera missió, on
s’inclourà tota l’acció cultural i d’extensió universitària, així com totes les relacions pre-
vistes amb el territori. 

De l’àmbit de les infraestructures destaca: 
La inauguració i posada en marxa de les facultats de Química i Enologia i l’Escola

Universitària de Turisme. Agraeix la col·laboració econòmica del Govern de la Genera-
litat i la facilitació i paciència dels centres i departaments en els trasllats, que han fet
possible el començament de curs a les noves instal·lacions. 

L’aprovació, per part del Consell Executiu de la Generalitat, el 21 de setembre,
del conveni per crear la nova Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria, que hi va asso-
ciada. Ara està pendent de l’acord amb l’Ajuntament de Tarragona per poder-lo treure a
concurs i adjudicar el projecte. 

Amb relació als aparcaments, ja s’ha aplanat i compactat el terreny disponible al
campus Sescelades. Comenta que s’intentarà, amb els pressupostos disponibles, asfal-
tar-lo. D’aquesta manera, s’aconseguirà tenir les zones d’aparcament obert i tancat pre-
vistes i, en conseqüència, prou llocs per aparcar en condicions. Explica també que es
va aprofitar per aplanar tot un terreny que hi havia al voltant del Comte de Rius, que ha
facilitat el traspàs de terrenys. Destaca que els centres encara han d’aprovar el pàrquing
amb pagament.

També explica l’acord amb l’Ajuntament de Reus per constituir una comissió
mixta entre la Universitat i l’Hospital de Reus que ha de plantejar les bases per edificar
una nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Aquesta comissió ja està nome-
nada i començarà a treballar properament.

I finalment, pel que fa al PREI, està acabat el desplegament del 2003. Per tant,
encara que queda alguna incidència per resoldre, ja es tenen els ordinadors.

Per acabar, informa de la decisió de prescindir dels serveis del director del Servei
d’Informàtica, el Sr. Francesc Salvador, al qual agraeix la col·laboració prestada a la
Universitat i comunica que la responsabilitat de la direcció del Servei l’ha assumit, pro-
visionalment, el fins ara subdirector, el Sr. Lluís Ariño. 
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Disposicions

1  El Consell de Govern fa seu el document sobre les aportacions de la URV a la
Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

A partir de la invitació del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, conscient de la transcendència
de la reforma de la nostra norma bàsica que ens singularitza i cohesiona com a poble,
contribueix amb un conjunt de propostes sectorials al debat d’un nou estatut i a la
millora de l’autogovern, fruit d’un procés de participació de la comunitat universitària
que s’inscriu en el procés participatiu de la reforma de l’Estatut.

En concret, s’ha debatut en tres àmbits: universitat i recerca, territori i medi ambi-
ent, i llengua. Sobre aquests àmbits es plantegen algunes reflexions genèriques i pro-
postes concretes que s’annexen.

Així, s’ha evidenciat la necessitat d’incorporar un capítol de drets estatutaris (els drets
lingüístics) i, en aquest cas, de principis rectors (la sostenibilitat i el multilingüisme) que
informin de les polítiques sectorials que, d’una manera més directa, manifestem.

Igualment, s’ha fet palesa la insuficiència de títols competencials en els diferents
àmbits (com política universitària, ordenació del territori i llengua), així com la inadap-
tació d’aquests als canvis socials, com ara la integració europea, les noves tecnologies,
la configuració de la societat del coneixement i les recents immigracions.

Per això suggerim precisar el sostre competencial per millorar i aprofundir en l’auto-
govern (política científica i llengua), de manera que l’Estatut resisteixi millor l’impacte
de la normativa bàsica de l’Estat i la interpretació que d’aquesta n’ha fet el Tribunal
Constitucional (com és el cas de la política de recerca i beques) i quan sigui imprescin-
dible la modificació de la Constitució (participació en organismes de coordinació cien-
tífica i organització provincial).

Finalment, posem de manifest la conveniència d’avançar en la projecció exterior de
Catalunya en un món de globalitzat (Espai Europeu d’Ensenyament Superior, coopera-
ció internacional i reconeixement internacional del català).

Tarragona, octubre de 2004

PROPOSTES PER A LA REFORMA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA
DE CATALUNYA

1. UNIVERSITAT I RECERCA 

L’Estatut de 1979 preveu, en l’article 15, la competència plena de la Generalitat en
ensenyament. Així mateix, l’article 9.7 estableix la competència exclusiva en investiga-
ció. D’altra banda, però, l’article 149.1.15 de la Constitució Espanyola de 1978 parla
de la competència exclusiva de l’Estat en relació amb el foment i la coordinació general
de la investigació científica i tècnica.

La importància de les polítiques públiques referides a la societat del coneixement,
la recerca, l’educació superior i la innovació tecnològica, al segle XXI, requereixen un
tractament específic, singular i unitari en el nou Estatut d’autonomia de Catalunya. La
societat catalana demana una cooperació amb les universitats i aquestes, en ús de l’au-
tonomia universitària, plantegem la voluntat d’avançar en la incardinació en l’espai eu-
ropeu d’educació superior. El govern de Catalunya i les universitats públiques han de
poder organitzar, fent ús de les pròpies competències, el sistema universitari de
Catalunya: Consell Interuniversitari, política científica, beques i ajuts a l’estudi, així
com les polítiques de qualitat. Així mateix, l’Estatut hauria de reconèixer la contractació
i mobilitat dels professors com a competència exclusiva, i la participació en els òrgans
de coordinació científica de l’Estat espanyol.

2. LLENGUA 

La situació sociolingüística actual de la societat catalana, amb la generalització del
coneixement del català, permet fer el pas d’incloure el deure de conèixer el català,
amb la qual cosa es faria efectiu el que diu l’article 3.3 de l’Estatut vigent: plena
igualtat de les dues llengües quant als drets i deures dels ciutadans. Aquesta inclusió
permetrà una justa simetria amb el castellà (la Constitució estableix el deure de
conèixer l’espanyol) i un marc legal més favorable i sòlid per a la llengua catalana. A
més, ajudarà a avançar en alguns camps difícils per a la normalització lingüística,
com l’àmbit de la justícia, i a neutralitzar els atacs que periòdicament rep la llengua
en l’àmbit judicial.

Núm. 1
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El futur de la llengua catalana depèn de la vitalitat dels seus usos interpersonals. Per
tant, és indispensable que la política lingüística es proposi la recuperació del català com
a llengua de cohesió social, és a dir, com a llengua necessària per viure a Catalunya. Cal
que l’Estatut expliciti aquest objectiu: fer que el català sigui la llengua comuna dels ciu-
tadans en tots els àmbits públics i que sigui la llengua d’acollida de les persones nouvin-
gudes.

El reconeixement internacional de la llengua catalana és imprescindible per refor-
çar-ne el prestigi, també des de la perspectiva de l’ús públic i social. El nou Estatut ha
de preveure la ferma voluntat de la Generalitat de promoure el reconeixement del ca-
talà com a llengua oficial en tots els àmbits que superin el territori català en justa cor-
respondència amb el rang d’altres llengües nacionals.

Catalunya comparteix la llengua amb altres territoris. És indispensable treballar con-
juntament amb les institucions d’aquests altres territoris per avançar en el procés de
normalització lingüística. La Generalitat ha d’establir els mecanismes de col·laboració
necessaris amb aquests territoris, tant si formen part de l’Estat espanyol com si no, per
coordinar una autoritat lingüística comuna, per fomentar l’ús del català i per projectar-
lo internacionalment.

Convé incloure a la redacció del nou estatut les definicions de llengua pròpia i de
llengua oficial per evitar-ne lectures restrictives.

Convé afegir que la llengua catalana és un element identitari i nacional, que singu-
laritza Catalunya com a poble.

L’actual Estatut no preveu expressament la competència de la Generalitat de
Catalunya sobre el règim lingüístic, cosa que ha causat problemes. Cal que el nou esta-
tut en faci una previsió explícita com a competència exclusiva.

L’Estatut vigent no preveu la recepció de drets. Convé incorporar uns drets i deures
lingüístics dels ciutadans, més enllà del dret d’ús i del deure de coneixement.

L’Estatut actual merita els jutges o magistrats que coneguin el dret civil propi. Cal
que també sigui una exigència el coneixement de la llengua catalana per exercir a
Catalunya (també per a fiscals i notaris).

L’aranès és la llengua pròpia de la Vall d’Aran i requereix un marc legal favorable
per avançar en el seu procés de normalització. Cal incloure al nou Estatut l’oficialitat de
l’aranès en el seu territori.

La varietat de llengües que es parlen a Catalunya és una riquesa que cal preservar,
al mateix temps que és important per al país fomentar el poliglotisme de la població ca-
talana. El nou Estatut ha de garantir els drets lingüístics dels qui parlen castellà i ha de
respectar l’ús d’altres llengües europees i extracomunitàries. El document també ha
d’explicitar el foment del poliglotisme de tots els ciutadans.

3. TERRITORI

L’organització territorial s’hauria de basar en municipis, comarques i vegueries. Les
comarques haurien de respondre a la realitat socioeconòmica actual i permetre man-
comunar serveis entre els municipis per solucionar temes d’interès comú. El nivell de
competència hauria de ser variable en funció de les necessitats comarcals específi-
ques.

A més dels àmbits territorials anteriors, es planteja la possibilitat que les aglomeraci-
ons urbanes d’elevades densitats poblacionals i d’urbanització puguin formar entitats
supracomarcals d’àmbit metropolità, per tal de resoldre problemes específics relacio-
nats amb serveis, infraestructures i equipaments comuns. El paper de les províncies,
doncs, hauria de limitar-se al d’estructura administrativa i estadística de l’Estat i hauria
de correspondre’s amb les noves vegueries, la qual cosa implica modificar l’actual divi-
sió del Principat en quatre províncies.

Finalment, tota l’organització territorial de Catalunya es basarà en el principi de
subsidiarietat, de manera que les decisions es prenguin sempre al més a prop possible
dels ciutadans.

Entenem que cal passar d’una situació en què la Generalitat només pot executar la
legislació de l’Estat pel que fa als ports i aeroports “amb qualificació d’interès general”
(EV) a una altra en què la Generalitat tingui la competència exclusiva sobre aquesta ma-
tèria. Atès que aquestes infraestructures són bàsiques per fer polítiques territorials, si no
es disposa d’aquest instrument les polítiques que es formulin seran molt poc efectives i
tindran poca cosa a veure amb els interessos econòmics legítims de les empreses i els
ciutadans del país.

Entenem que cal passar d’una situació en què a la Generaliat només li correspon el
desenvolupament legislatiu i l’execució de la protecció del medi ambient a una altra en
què n’assumeixi la competència exclusiva. En el mateix sentit, la competència exclu-
siva de l’Estat sobre la legislació forestal bàsica, aprofitaments forestals i vies pecuàries
hauria de passar a la Generalitat.
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És fonamental superar la situació actual en què la Constitució espanyola atorga la
competència exclusiva a l’Estat sobre ferrocarrils i transports terrestres que passin per
més d’una comunitat autònoma. Aquest repartiment competencial limita considerable-
ment la capacitat de la Generalitat per fer polítiques territorials, atès que aquestes po-
den entrar en contradicció amb la disposició de determinades infraestructures sobre
l’espai. Si la Generalitat no pot decidir lliurement els traçats i les solucions tècniques
que cal adoptar per desplegar determinades infraestructures de transport, no pot fer ve-
ritables polítiques territorials.

4. MEDI AMBIENT I CULTURA DE LA SOSTENIBILITAT 

La nova cultura de la sostenibilitat suposa un pensament global i solidari que va més
enllà de la simple consideració de la protecció del medi. Per preservar d’una manera
sostenible els recursos naturals, en primer lloc caldria preveure que tots els habitants
del planeta els consumissin de forma similar i que es generessin al mateix ritme que es
produïssin; i en segon lloc que els recursos principals es poguessin generar de forma
distribuïda en el lloc on es consumissin.

Com a primera etapa d’aquest procés caldria fer un inventari dels recursos que ac-
tualment el planeta està generant de manera sostenible, sense exhauriment del mate-
rial fòssil considerat escàs (gas, petroli, aigua...), i valorar les necessitats actuals. La
diferència entre ambdues mesures a nivell global seria el dèficit en material no soste-
nible que caldria minimitzar. En segon lloc, caldria calcular el consum per càpita de
recursos sostenibles i no sostenibles en diferents països i continents i comparar-lo
amb un valor mitjà. Això ens permetria mesurar el desequilibri actual existent entre
els països i evidenciar l’escandalosa diferència entre els valors del primer món i del
tercer.

Aquestes grans diferències de valors porten a la conclusió que la posada a la pràc-
tica d’aquesta nova cultura suposa un procés en què:

Cada país ha d’apropar-se a la sostenibilitat generant els propis recursos. Per això
els països més desenvolupats haurien de fer plans a curt i mitjà termini per assolir
aquest objectiu en un temps raonable, reduint per una part el consum per càpita i per
altra promovent el canvi de recursos no renovables a renovables. Els països menys des-
envolupats haurien de dur a terme polítiques d’augment de producció de recursos, si
fos possible renovables, per satisfer les seves necessitats bàsiques, amb l’ajuda d’altres
països més desenvolupats. Atès que la gestió de recursos no renovables va estretament
lligada al control de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, ambdós processos po-
drien anar en paral·lel. 

Cal definir un nivell mínim de desenvolupament, una llista de recursos mínims per
càpita, al qual es pogués arribar en un termini relativament curt mitjançant un pacte in-
ternacional. Aquest acord internacional es podria assolir en una conferència internacio-
nal.

Aquest segon punt s’oblida quan es tracten els temes exclusivament des del punt de
vista ambiental, però cal tenir sempre en ment l’aspecte social, perquè és imprescindi-
ble per a la sostenibilitat. És ben sabut que, d’acord amb els estudis de l’anomenada
petjada ecològica, si tota la humanitat consumís com la mitjana de la població europea
ens farien falta dos planetes per ser sostenibles. Per aturar aquest procés fa falta una
coresponsabilització del problema a nivell mundial. Aquesta aportació es podria fer a
través de la cooperació internacional, un acord per destinar quantitats importants sen-
siblement superiors a l’1% del PIB actualment proposat, d’acord amb la riquesa de
cada país i amb la taxació de matèries primeres provinents de països en vies de desen-
volupament. Aquest pas suposaria un avenç social molt important, perquè no només
representaria que els països desenvolupats acceptessin uns fons de cohesió solidaris en
una comunitat internacional, sinó que obligaria els països en desenvolupament a tenir
una estructura interna política i social, adequada per garantir que aquests fons servissin
realment per distribuir la renda. D’aquesta manera, els països receptors haurien de
garantir sistemes polítics que evitessin la corrupció, que respectessin els drets humans i
que garantissin la distribució transparent dels seus propis recursos i dels que reben del
primer món. Pot semblar utòpic, però es tracta simplement de generalitzar i organitzar
els mecanismes que utilitzen actualment ONG, estats i altres entitats per garantir que
els fons, materials i queviures provinents d’ajut per al desenvolupament arribin al seu
destí.

En resum, pensem que: 
El territori de Catalunya ha de participar en la nova cultura de la sostenibilitat, inte-

gradora dels tres aspectes econòmic, social i ambiental. Catalunya ha de tendir a procu-
rar els seus propis recursos i a gastar-los en la mesura que els produeix. La disponibilitat
dels recursos i la capacitat de consumir-los s’ha de regir pel principi d’equitat. La gene-
ració, transformació i consum d’aquests recursos s’ha de fer de la manera que menys
perjudiqui l’entorn.
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2  S’aprova la distribució d’ingressos addicionals del pressupost 2004.

*La diferència positiva es deu bàsicament a dos factors: 
 - a l’IPC, ja que vam preveure un increment del 2% i finalment ha estat del 2,7% 
 - a la diferència de pes, ja que a l’any 2004 el pes de la URV ha estat del 7,71%, una millora respecte el

7,41% que havíem previst

Bases d’execució del pressupost
Capítol 2 Modificacions de crèdits pressupostaris Article 9 Principis generals apartat 4
Generació de crèdit: Quan es produeixen ingressos no previstos o superiors als inicial-
ment pressupostats, s’incorporaran al pressupost augmentant el crèdit.
Capítol 3 Procediment de gestió d’ingressos, Article 34 Tipus d’ingrés apartat 2 Extraor-
dinaris: més ingressos dels previstos inicialment.

3  S’aprova el tancament dels contractes programa amb centres i departaments i el
calendari del proper contracte programa.

CONTRACTES PROGINFORME DE TANCAMENT
DEL PROGRAMA 2003

1. ELS COMPROMISOS 

Els 11 centres i 22 departaments de la URV van signar, el maig de 2003, acords per al
desenvolupament dels seus plans estratègics i millora de la qualitat de les seves activi-
tats amb l’equip de govern. Els centres i departaments es van comprometre a realitzar
un total de 502 actuacions, part de les quals eren finançades amb recursos addicionals.

Les prioritats del contracte programa 2003 amb centres i departaments es van divi-
dir en quatre eixos bàsics, els mateixos que figuren en el contracte programa de la URV
amb la Generalitat de Catalunya, i que corresponen a les línies estratègiques de la Uni-
versitat per al període 2003-05.

EIX 1: Formació i procés d’aprenentatge
EIX 2: Recerca i transferència de tecnologia i coneixements
EIX 3: Acció territorial i internacional
EIX 4: Qualitat, gestió i recursos humans
La majoria de les accions compromeses estan relacionades amb la formació i pro-

cés d’aprenentatge, en concret, un 53% del total d’accions proposades pels centres i
departaments. En el cas concret dels centres han suposat un 48,5% del total d’accions

Subvenció Generalitat 2004 

Model finançament
 Pressupost 

2004 Subvenció GNT Diferència

Subvenció Fixa 1.552.017,55 1.571.310,00 19.292,45

Subvenció Bàsica 32.701.528,37 34.350.168,94 1.648.640,57

Subvenció estratègica (NE) 1.684.373,80 1.736.196,23 51.822,43

Subvenció derivada 2.941.552,33 2.846.696,73 -94.855,60

Finançament ordinari 38.879.472,05 40.504.371,90 1.624.899,85 (*)

Subvenció estratègica
(LUC 30%) 2.378.123,44 1.523.223,59 -854.899,85

TOTAL 41.257.595,49 42.027.595,49 770.000,00

Proposta de distribució majors ingressos

Establir 4 programes plurianuals, 2 en l’àmbit de l’activitat docent
i 2 en l’àmbit de l’activitat de recerca

Activitat Docent 530.000

1. Programa per a l’adequació de l’espai europeu d’educació superior 150.000
2. Programa d’equipament docent 380.000

Activitat de Recerca 240.000

3. Programa d’acreditació dels laboratoris (ISO 9001) 140.000
4. Programa d’iniciació a la investigació 100.000
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dels quatre eixos, i pel cas dels departaments, el percentatge ha estat sensiblement su-
perior, ha representat un 61,6% del total. 

Per altra banda, els departaments també han dedicat un esforç important a impulsar
la recerca i la transferència de tecnologia i coneixements, ja que prop del 25% de les
accions compromeses corresponen a aquest eix. Els centres, per la seva banda, han
destinat una part important de la seva acció, prop d’un 20% de les actuacions, a la mi-
llora de la qualitat, de la gestió i dels recursos humans.

2. ELS RECURSOS 

L’import total associat als acords signats va ser de gairebé 307 milers d’euros, quantitat
força significativa si es té en compte que el pressupost global ordinari destinat a centres
i departaments és de 1.206 milers d’euros (que inclouen despeses corrents i inversions);
per tant, els recursos destinats a aquestes accions representen un 25% del pressupost
ordinari de centres i departaments.

La mitjana d’assignació econòmica per centre va ser de 13 milers d’euros i per de-
partament, de 8 milers d’euros.

El total d’actuacions compromeses pels centres i departaments ha estat de 502, de
les quals 138 tenien un suport econòmic per dur-les a terme, la qual cosa representa el
27,5% del total. 

Cal recordar, però, que malgrat que els recursos econòmics s’han assignat de ma-
nera finalista a activitats concretes, l’objectiu era desenvolupar totes les accions pro-
gramades, tinguessin o no finançament addicional (el 72% de les presentades no en
necessitaven).

3. ELS RESULTATS 

La valoració general dels resultats assolits és majoritàriament positiva. Aquesta valora-
ció, però, difereix lleugerament si ens centrem en l’acompliment dels acords estricta-
ment o en les memòries de tancament, que són la manera de formalitzar la justificació
de l’acompliment. 

3.1. El nivell d’acompliment dels acords
Quant a les accions compromeses que finalment s’han pogut implantar, que són unes
470, el grau d’acompliment ha estat de més del 93%.

Si s’analitza l’acompliment dels objectius fixats per cadascuna de les accions, ens
trobem amb un 89,9% de mitjana d’acompliment pels centres i un 87,6% pels departa-
ments. En global, s’ha assolit un grau d’acompliment mitjà del 88,7%, que es valora
com a molt positiu.

El grau d’assoliment dels objectius del contracte programa per a cada centre i de-
partament ha estat el següent:

Accions del contracte programa per eixos

Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4

Centres  61,6%  8,7% 9,9% 19,8%

Departaments  48,5% 24,8% 8,2% 18,5%

TOTAL Centres i Departaments 53% 19,3% 8,8% 18,9%

Centres
% assoliment 

acord

ETSE 91,90

ETSEQ+DEM+DEQ 93,60

EUI+DI 95,40

FCEE 70,30

FCEP 90,70

FCJ 96,50

FE 94,00

FLL 87,00

FMCS 93,80

FQ 94,20

EUTO 81,40

TOTAL 89,90
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3.2. Les memòries de tancament
Aquest any s’ha introduït per primer cop un model estàndard de memòria de tanca-
ment, que ha estat valorat positivament per les unitats i ha permès facilitar la tasca
d’elaboració de la memòria i de valoració de l’assoliment de les accions. Tot i que cal-
drà millorar alguns aspectes del format per a futures edicions dels contractes programa,
es pot concloure que ha contribuït a millorar la qualitat dels documents presentats.

En general, tant centres com departaments, han presentat resums i documentació adi-
ent per valorar els resultats d’aquelles accions que gaudien de recursos addicionals, llevat
de casos particulars en els quals s’ha demanat documentació o informació complementà-
ria a la presentada. En comparació, la informació lliurada per valorar els resultats de les
altres accions que no gaudien de finançament és desigual i en alguns casos incompleta.

Tot i l’experiència acumulada en els darrers anys, ja que ens trobem davant la ter-
cera edició dels contractes programa entre centres i departaments i l’equip de govern
de la Universitat, les respostes de les unitats pel que fa a la concreció i detall de la infor-
mació presentada encara són millorables en un percentatge significatiu dels casos.

Tot i que pugui semblar que el més important dels contractes programa és l’assoli-
ment dels objectius fixats i la millora que això representa, no es pot deixar de banda el
seguiment de les accions i el rendiment de comptes. Aquestes dues darreres fases com-
pleten el cicle de la planificació estratègica i permeten avançar en la millora de la qua-
litat de les activitats. La memòria de tancament és l’instrument que recull aquesta
informació; per tant, és important destinar esforços a l’elaboració d’aquesta.

4. LES CONCLUSIONS

Els contractes-programa 2003 entre centres i departaments i la URV són els tercers que
se signen per tal de desenvolupar-ne Planificació Estratègica i les línies prioritàries de
l’equip de govern, que tenen a veure, sobretot, amb els compromisos adquirits en el
contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i amb les metes i objectius definits
tant en el Pla Estratègic de Qualitat de la URV, com en el Pla Estratègic de Docència i el
Pla Estratègic de Recerca.

Departaments
% assoliment 

acord

DAFiTS 85,50

DBB 95,00

DCMB 96,10

DPPF 88,60

DP 77,30

DECO 91,60

DEEEA 95,70

DEIM 79,20

DFA 71,80

DFC 87,90

DFR 85,20

DGE 82,00

DHG 81,00

DMC 96,50

DPED 87,80

DPSIC 95,00

DQAQO 99,80

DQFQI 99,00

UCAPP 70,50

TOTAL 87,60

Grau assoliment global
% assoliment 

acord

Centres i Departaments 88,7%
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La valoració d’aquest nova edició dels contractes programa és prou satisfactòria, ja
que s’han dut a terme un gran nombre d’actuacions i l’interès mostrat ha estat nova-
ment considerable. L’experiència adquirida en el curs anterior ha ajudat les unitats a
formular i a dur a terme les propostes d’una forma més guiada.

Més enllà d’aquesta valoració global positiva, convindria tenir en compte alguns as-
pectes per tal de millorar el procés i els resultats en edicions futures:

1. Cal millorar aspectes de monitorització de les accions així com de presentació
d’informació sobre les tasques realitzades. Cal destacar que molts cops, tant la justifica-
ció a presentar pels centres i departaments com la valoració de l’assoliment resulta
complicada en els casos en què els objectius de les accions no s’han definit prèviament
amb prou precisió. Aquest serà un dels aspectes a millorar en les noves propostes que
es començaran a negociar a finals d’any. Cal que les unitats analitzin amb rigor la seva
posició i es plantegin objectius realistes, ambiciosos i quantificables, i que introdueixin
sempre que sigui possible l’ús d’indicadors que permetin valorar objectivament l’assoli-
ment.

2. Per altra banda, caldrà que en la propera edició dels contractes programa de cen-
tres i departaments es donin per acabades certes línies d’acció que ja s’han de conside-
rar assolides i deixar espai per donar suport a les prioritats que els nous reptes
universitaris presenten: la incorporació efectiva a l’espai europeu d’educació superior,
el disseny de les noves titulacions segons l’estructura de Bolonya, l’ús del pacte de de-
dicació com a eina de gestió, la millora dels processos i la gestió universitària, etc.

3. És important aconseguir que els contractes programa no es converteixin en una
manera de completar el finançament ordinari, sinó en un estímul per a la millora contí-
nua. Cal, doncs, planificar les accions a portar a terme tenint en compte com es traslla-
daran al funcionament ordinari les tasques que, un cop iniciades a través dels recursos
del contracte programa, es converteixin després en feines estructurals. En aquest sentit,
no resulta sostenible destinar indefinidament recursos a certes beques i encàrrecs de
rector que es converteixin en imprescindibles, perquè cal destinar-los a posar en marxa
nous projectes.

4. Per altra banda, cal evitar caure en el perill d’una possible trivialització dels ob-
jectius a incloure en els contractes programa. Caldria destinar els esforços i els diners a
accions estratègiques i incidir en la importància de la correcta planificació i seguiment
de les accions. En aquest sentit, els centres i departaments haurien de triar les accions
que realment són importants per la seva estratègia, procurant no dispersar l’acció en
múltiples actuacions.

5. Convindria introduir en el procés de planificació estratègica, si més no, una etapa
de conciliació i alineament de les accions proposades des dels centres i els departa-
ments que hi estan ubicats, si és que no es duu a terme o no es fa convenient una plani-
ficació conjunta.

6. Finalment, i especialment per a centres, però també en els departaments impli-
cats, cal assegurar que el conjunt d’actuacions proposades tenen en compte les reco-
manacions derivades dels plans de millora dels ensenyaments respectius.

4  Es ratifica la programació de nous ensenyaments en el bienni 2004 aprovada pel
Consell de Govern en sessió de data 16 d’octubre de 2003 amb la salvetat de con-
siderar la proposta de l’ensenyament d’arquitectura de manera general (Arquitec-
tura i/o Arquitectura tècnica).

5  S’acorda, a proposta del Consell de Direcció, formar part de la Mesa d’Universi-
tats Públiques de Catalunya i amb la voluntat d’aplicar els acords i pactes que se’n
derivin, respectant sempre l’autonomia de la Universitat i els tràmits normatius
aplicables.

Atesa la resolució d’inscripció i publicació de l’acord general sobre condicions de
treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i que en el punt 19 de l’esmentat acord es
preveu que l’Administració impulsi la constitució de la Mesa de Negociació del perso-
nal de les universitats catalanes,

Atès que les universitats, pel seu funcionament, tenen reconegut constitucionalment
el principi d’autonomia universitària que posteriorment desenvoluparà la LOU (Llei de
6/2001) i la LUC (Llei 1/2003) com un dels principis informadors de la seva activitat,

Atès que en virtut de l’esmentat principi d’autonomia universitària i dels vincles ju-
rídics dels treballadors amb les seves universitats, les parts constituents de la Mesa han
de ser les pròpies universitats i les organitzacions més representatives dels treballadors,

Vist l’impuls decidit del DURSI per a la constitució de l’esmentada Mesa i la impli-
cació dels seus màxims responsables i, vista la proposta de protocol elaborada a aquest
efecte.
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El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, acorda formar part de
la Mesa d’Universitats i expressa la seva voluntat d’aplicar els acords i pactes que se’n
derivin, respectant sempre l’autonomia de la Universitat i els tràmits normatius apli-
cables.

6  S’aprova l’informe intern de seguiment del Pla de millora del Servei de Biblioteca
i Documentació de la URV, aprovat pel Consell de Govern en la seva sessió ordi-
nària del 16 d’octubre de 2003.
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Càrrecs i personal

7  S’aprova la concessió del doctorat Honoris Causa a la Sra. Rigoberta Menchú.

8  S’acorda que, mentre no es produeixi la regulació i es tingui un marc jurídic clar
pel que fa a la vinculació a institucions sanitàries de determinades places de pro-
fessorat permanent contractat, la URV, de forma extraordinària, pugui convocar a
interinatge places de professorat funcionari vinculades a places assistencials de
les institucions sanitàries amb les quals la URV ha signat el conveni corresponent.
Aquesta convocatòria requerirà l’acord previ de la Comissió Mixta pertinent.

9  S’acorda designar a l’estudiant Sr. Gerard Baiget Dolcet com a representant del
Consell de Govern al Consell Social.

10  S’aprova concedir una comissió de serveis al Dr. Gonzalo Quintero Olivares, de
la Universitat de les Illes Balears, per incorporar-se al l’àrea de coneixement de
Dret Penal amb efectes de 15 de setembre de 2004.
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Comissions delegades

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 29 DE SETEMBRE DE 2004

11  S’aproven les convocatòries de les beques de col·laboració següents: BACU,
Aules d’Informàtica, Biblioteques de centre, Servei de Biblioteca i Documenta-
ció, Serveis Tècnics, Servei de Biblioteca i Documentació Centre de Documen-
tació Europea, Unitat de Publicacions, Unitat d’Audiovisuals, Oficina de
l’Esport, Borsa de Treball i Habitatge, Aula Magna Campus Centre, Celler Mas
dels Frares, Guia Docent de l’ETSEQ i Adequació de Normatives al web institu-
cional. 

12  La convocatòria de la beca de Dinamització Lingüística s’aprova amb una reduc-
ció de la remuneració prevista. 

13  S’aproven les adjudicacions de les beques de col·laboració següents: Plans Estra-
tègics, Universitat d’Estiu, Automatrícula i Preinscripció. 

14  S’aproven les renovacions de les beques de col·laboració per al curs 2004-05. 

15  S’aproven les fitxes de les beques de col·laboració següents: BACU, Biblioteques
de Centre, Servei de Biblioteca i Documentació Serveis Tècnics, Servei de Biblio-
teca i Documentació Centre de Documentació Europea, Aules d’Informàtica,
Celler Mas dels Frares, Guia Docent de l’ETSEQ i Adequació de Normatives al
web institucional. 

16  S’aprova poder aprovar de forma automàtica afers de tràmit i/o tècnics quan
siguin urgents o bé quan la sessió de la CECU estigui prevista per una data encara
llunyana. 

17  S’aprova la delegació de la presidència en la Dra. Bargalló quan únicament es
tractin temes de beques de col·laboració. 

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

SESSIÓ DE 28 DE JULIOL DE 2004

18  S’acorda en relació a la protecció dels drets de la propietat industrial dels resul-
tats obtinguts en els projectes d’investigació següents:

1. 2001PAT/01. Monocristal de wolframato doble de potasio e iterbio, opcional-
mente dopado, procedimiento para su producción y aplicaciones, del Dr. F. Díaz:

1.1 Expedició del certificat–títol de concessió, vigilància i control, pagament de la
3a anualitat i pagament de la 4a anualitat: Que la Fundació URV gestioni el pagament
de les gestions.

2. 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 Preparació i dipòsit de la rèplica a l’acció oficial: Que la Fundació URV gestioni
el pagament de les gestions.

2.2 Pagament de la 3a anualitat: Que la Fundació URV gestioni el pagament de les
gestions.

3. 2001PAT/06. Método para la fabricación de chips para la detección de analitos,
del Dr. I. Katakis i la Dra. M. Campàs:

3.1 Publicació de la sol·licitud de patent als Estats Units d’Amèrica: Que la URV as-
sumeixi el pagament de les gestions.

4. 2004PAT/01. Gestión de pilas de combustible por un sistema de fuerza autó-
nomo e ininterrumpido. Regulador lineal de series secuenciales (SSLR), del Dr. A. Capel
i el Dr. L. Martínez:

4.1 Que la URV autoritzi la sol·licitud de patent.
4.2 Que la URV assumeixi el pagament de les gestions.
5. 2004PAT/03. Sistema para la evaluación de la ranciedad oxidativa en patatas

fritas y aperitivos, del Dr. E. Llobet, el Dr. J. Brezmes, el Dr. X. Vilanova, el Dr. X. Cor-
reig i la Sra. M. Vinaixa:

5.1 Que la URV autoritzi la sol·licitud de patent.
5.2 Que la URV assumeixi el pagament de les gestions.
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19  La Comissió acorda en relació al programa de personal de suport a la recerca
2004 (PSR2004):

1. Aprovar les taules d’avaluació 
2. Aprovar les taules de priorització 
3. Aprovar la relació d’ajuts concedits en les modalitats de tècnics, becaris predoc-

torals i investigadors en funció de les disponibilitats pressupostàries:
3.1 Modalitat de tècnics: de la 1 a la 41, per un import de 637.625,28 euros en con-

cepte de subvenció de la URV.
3.2 Modalitat de becaris predoctorals:
3.2.1 Renovació de beques predoctorals d’anys anteriors, per un import de

49.824,00 euros en concepte de subvenció de la URV.
3.2.2 Concessió de beques predoctorals de primer any: de la 1 a la 3, per un import

de 23.874,00 euros en concepte de subvenció de la URV.
3.3 Modalitat investigadors: 1 i 2, per un import de 32.487,37 euros en concepte de

subvenció de la URV.
4. Aprovar la llista de reserva en les modalitats de tècnics, becaris predoctorals i in-

vestigadors per a la resta de sol·licituds respectives d’acord amb l’ordre establert:
4.1 Modalitat de tècnics: de la 42 a la 44.
4.2 Modalitat de becaris predoctorals: de la 4 a la 6.
4.3 Modalitats d’investigadors: no aplicable.

Resolució d’ajuts a grups de recerca de la URV per a incorporació de personal 
de suport a la recerca per al curs acadèmic 2004-2005:

Per Resolució de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, d’11 de juny de
2004, es convocaven ajuts a grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili per a la
incorporació de personal de suport a la recerca per al curs acadèmic 2004-2005.

Una vegada avaluades les sol·licituds presentades dins el termini previst, aquesta
Comissió delegada d’Investigació i Transferència acorda la resolució de concessió dels
ajuts de conformitat amb la convocatòria en el termes següents:

Primer.1. Aprovar la relació d’ajuts concedits indicats en l’annex I d’aquesta Resolu-
ció.

2. Aprovar la relació d’ajuts de reserva indicats en l’annex I d’aquesta Resolució
3. En el cas que els grups beneficiaris renunciïn a l’ajut concedit, es farà efectiva la

relació d’ajuts de reserva, tot respectant l’ordre de prioritat, fins a la finalització del pe-
ríode de vigència d’aquest programa, d’acord amb el procediment establert.

Segon. La quantia total de les subvencions es calcula en funció del número de men-
sualitats concedides, fins a un màxim de dotze per any, sobre la base d’un cost total
anual finançat per a cada beca o contracte, segons modalitat, d’acord amb el percen-
tatge establert en el punt 3.6 i les retribucions fixades en l’annex I de la Resolució de
convocatòria per a les categories corresponents i la seva dedicació.

Tercer. Pel que fa a les places assignades als grups de recerca de la URV, en virtut
dels ajuts concedits en aquesta resolució i de les quals l’organisme gestor sigui la Uni-
versitat Rovira i Virgili, els candidats que es presentin es regiran per les normes se-
güents, d’acord amb els requeriments indicats en la respectiva oferta específica de
places (Annex III):

1. Acreditar la titulació necessària segons modalitat en el moment de presentar la
sol·licitud.

2. Presentar la documentació indicada en el lloc establert segons plaça entre el 18
d’agost i el 8 de setembre de 2004.

Quart. El procediment de selecció de candidats a les places esmentades al punt ter-
cer es realitzarà per una comissió específica, que serà l’encarregada d’estudiar les sol-
licituds presentades pels candidats a la respectiva oferta específica, d’acord amb
l’annex III d’aquesta Resolució, formada, en cada cas i modalitat, per les persones se-
güents:

1. Personal laboral (grup I, II i III): una persona nomenada pel director general de
Recerca en representació seva, una persona nomenada pel/per la vicerector/a d’Investi-
gació i Institucions Sanitàries de la URV, el/la vicerector/a d’Investigació i Institucions
Sanitàries o persona en qui delegui i un representant del Servei de Recursos Humans,
que actuarà com a secretari.

2. Becari predoctoral URV: una persona nomenada pel director general de Recerca
en representació seva, una persona nomenada pel/per la vicerector/a d’Investigació i
Institucions Sanitàries de la URV i el/la vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanità-
ries o persona en qui delegui i un representant del Servei de Recursos Humans, que ac-
tuarà com a secretari.

A efectes de les comissions específiques citades, la persona nomenada pel/per la vi-
cerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries de la URV serà el responsable del grup
de recerca que resulti beneficiari de l’ajut concedit.

Núm. 19



Full Oficial 39 / Consell de Govern de 27 d’octubre de 200421

3. Investigador: una persona nomenada pel director general de Recerca en repre-
sentació seva, tres doctors de l’institut o el departament al qual pertanyi el responsable
del grup de recerca que resulti beneficiari de l’ajut concedit, especialistes en l’àmbit de
la recerca i designats pel consell d’institut o de departament, i per dos doctors d’àrees
de coneixement afins, designats pel/per la vicerector/a d’Investigació i Institucions Sani-
tàries.

Cinquè. Les comissions de selecció remetran a la Comissió delegada d’Investigació
i Transferència un breu informe del procés de selecció, que inclourà la relació de candi-
dats presentats, una relació prioritzada de fins a cinc candidats i els motius d’aquesta
priorització, d’acord amb el model de l’annex IV d’aquesta Resolució.

Sisè. La Comissió delegada d’Investigació i Transferència, una vegada verificat el
procés de selecció, notificarà als grups i al Servei encarregat de la seva gestió dins la
Universitat Rovira i Virgili la seva conformitat en relació al candidat escollit i lliurarà els
fons que figuren en l’annex I d’aquesta Resolució, a través del Servei de Gestió de la
Recerca.

Setè. Els grups de recerca beneficiaris d’un ajut remetran a la Comissió delegada
d’Investigació i Transferència còpia de la transferència realitzada per l’import que cor-
respon a la seva aportació en concepte de cofinançament.

Vuitè. 1. La formalització dels contractes/beques es farà en la data en què el candi-
dat seleccionat hagi presentat al Servei de Recursos Humans i Organització la docu-
mentació necessària i no abans de l’1 d’octubre de 2004.

2. La persona seleccionada no es podrà incorporar al lloc de treball/beca fins que
no s’hagi formalitzat el contracte/beca, d’acord amb el que estableix l’apartat anterior.

Novè. La incorporació dels candidats escollits a les places esmentades més amunt,
com a personal de suport a la recerca a l’empara d’aquesta Resolució, suposa l’accep-
tació de les obligacions següents:

1. Incorporar-se al grup en la data prevista en la resolució de concessió, essent ne-
cessari per a qualsevol modificació de les condiciones de gaudiment, interrupció o ab-
sència temporal i renúncia, sol·licitar l’autorització prèvia al Vicerectorat d’Investigació
i Institucions Sanitàries.

2. Presentar una còpia del document administratiu que especifiqui la seva vincula-
ció amb la Universitat Rovira i Virgili.

3. Desenvolupar amb aprofitament les diferents etapes del projecte de recerca o des-
envolupament tecnològic d’adscripció, i acollir-se a les normes i disposicions del centre
de treball.

4. Presentar un breu informe final, amb el vist-i-plau del responsable del projecte, i
un certificat econòmic de la despesa produïda, emès pel Servei encarregat de la seva
gestió dins la Universitat Rovira i Virgili, al final del període concedit.

5. L’acceptació de l’ajut per part del grup de recerca de la URV i del corresponent
personal de suport suposa la de les normes que regulen aquest programa.

6. Si bé l’objectiu principal del personal de suport en la modalitat de becari predoc-
toral és la incorporació a la recerca, aquests podran incorporar-se a les tasques de do-
cència dels departaments sempre que es respectin el límits de dedicació establerts per
la normativa de becaris predoctorals de la URV.

Desè.1. Les renúncies i baixes que es produeixin entre els candidats seleccionats se-
ran substituïdes, si és el cas, pels candidats següents en la relació prioritzada inicial del
respectiu ajut en qualsevol moment del període de gaudiment d’aquest.

2. En el cas que no hi hagi candidats següents en la relació prioritzada inicial del
respectiu ajut, les renúncies i baixes produïdes en els primers quatre mesos de gaudi-
ment de l’ajut seran substituïdes mitjançant convocatòria extraordinària de candidats
durant el mes de febrer de l’any en curs.

Onzè. La justificació de l’ajut als seus fins es realitzarà per part dels grups benefici-
aris mitjançant la memòria final i certificat econòmic de despeses, assenyalats al punt
vuitè 4. d’aquesta Resolució.

Dotzè. El gaudiment d’un ajut per part del personal de suport a la recerca que en re-
sulti seleccionat a l’empara d’aquesta convocatòria és incompatible amb altres ajuts
propis de la URV per al mateix concepte o amb la condició de becari de qualsevol or-
ganisme.

Tretzè. El gaudiment de l’ajut per part del personal de suport a la recerca que en
resulti seleccionat no estableix cap relació contractual o estatutària amb el grup al
qual s’incorpori ni implica cap tipus de compromís per part de la Universitat Rovira i
Virgili en relació amb la posterior incorporació del personal de suport a la plantilla
d’aquesta.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar re-
curs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perju-
dici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini
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d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la
Llei 30/92.

La Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries
Dra. Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 28 de juliol de 2004

Annex I: Relació d’ajuts concedits als grups de recerca per a la incorporació de 
personal de suport a la recerca (2004PSR)

Codi
plaça Nom del gruup Resp. sol·licitud Modalllitat Titulació Especialitatt Dedicació Mesos Subv. URV Cof. grup Cost total Entitat 

gestora

2004
PSR-5

Biopolímers vegetals Salvado Rovira, 
Joan

Laboral
grup III

FP 2n grau Química Completa 12 21.145,09 5.286,27 26.431,36 URV

2004
PSR-6

Bioengineering and 
Bioelectrochemistry 
Group

Katakis, Ioanis Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Sense especificar Completa 12 17.702,74 9.532,24 27.234,98 FURV

2004
PSR-9

Bioengineering and 
Bioelectrochemistry 
Group

Katakis, Ioanis Titular grau 
superior

Llicenciat, 
Arquitecte,
Enginyer

Sense especificar Completa 12 13.617,49 13.617,49 27.234,98 FURV

2004
PSR-10

Criptografia i Secret 
Estadístic

Domingo Ferrer, 
Josep

Laboral grup II Diplomat,
Arquitecte Tècnic, 
Enginyer Tècnic

Enginyer Tècnic 
en Informàtica 
de Sistemes

Completa 12 24.160,61 6.040,15 30.200,76 URV

2004
PSR-11

Catàlisi heterogènia Sueiras Romero, 
Jesús Eduardo

Laboral grup I Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Enginyeria Química Completa 12 15.685,27 19.001,30 34.686,57 URV

2004 
PSR-12

Catàlisi i heterogènia Sueiras Romero, 
Jesús Eduardo

Becari 
predoctoral

Llicenciat
Arquitecte
Enginyer

Enginyeria Química Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.380,00 URV

2004
PSR-14

Química Quàntica Caballol Lorenzo,
Rosa

Laboral 
grup III

FP 2n grau Informàtica Completa 12 21.145,09 5.286,27 26.431,36 URV

2004
PSR-15

Bioquímica i 
Enologia

Arola Ferrer, Lluís Laboral grup I Llicenciat, 
Arquitecte, 
Enginyer

Bioquímica i Biologia 
Molecular

Completa 12 27.749,26 6.937,31 34.686,57 URV

2004
PSR-17

IRCIS - Unitat de 
Recerca de Lípids i 
Arteriosclerosi

Masana Marín, Luis Laboral grup I Llicenciat, 
Arquitecte, 
Enginyer

Bioquímica Completa 12 27.749,26 6.937,31 34.686,57 URV

2004
PSR-19

Bioquímica 
i Enologia

Arola Ferrer, Lluís Becari 
predoctoral

Llicenciat, 
Arquitecte, 
Enginyer

Bioquímica Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.380,00 URV

2004
PSR-21

Fenòmens de 
Transport

Giralt Prat,
Francesc

Investigador Doctor Enginyeria Química 
o altres especialitats 
científico-tècniques

Completa 9 15.228,46 15.228,46 30.456,91 URV

2004
PSR-22

Física i Cristal·logra-
fia de Materials

Díaz González, 
Francisco Manuel

Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Física i Cristal·logra-
fia de Materials

Parcial 12 10.893,98 2.723,50 13.617,48 FURV

2004
PSR-23

Grup de Recerca del 
Gènere, la Intercul-
turalitat i dels Estu-
dis Culturals de la 
Mediterrània (GIEM)

Olivé Serret, Enric Laboral grup I Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Dret europeu Completa 12 27.749,26 6.937,31 34.686,57 URV

2004
PSR-24

Enginyeria de Reac-
ció i d’Intensifica-
ció de Processos

Fabregat Llangos-
tera, Azael

Titulat grau 
mitjà

Diplomat, 
Arquitecte Tècnic,
Enginyer Tècnic

Enginyeria Química,
Enginyeria Industrial 
especiiialitat Quí-
mica Industrial

Completa 12 16.509,81 4.127,45 20.637,26 FURV

2004
PSR-26

Grup de Recerca en 
Medicina Aplicada 
Hospital Joan XXIII

Richart Jurado, 
Cristobal Manuel

Laboral grup I Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Biologia Completa 12 15.608,96 19.077,61 34.686,57 URV

2004
PSR-27

Grup de Recerca en 
Medicina Aplicada 
Hospital Joan XXIII

Richart Jurado, 
Cristobal Manuel

Laboral 
grup III

FP 2n ggau Laboratori Completa 12 13.215,68 13.215,68 26.431,36 URV

2004
PSR-28

Grup d’Investigacions 
en Antropologia

Romaní Alfonso, 
Oriol

Laboral 
grup III

FP 2n grau Informàtica 
d’Empreses

Completa 12 21.145,09 5.286,27 26.431,36 URV

2004
PSR-29

Grup de Quimiome-
tria i Qualimetria

Rius Ferrús, 
Francisco Javier

Becari
predoctoral

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Química analíttica Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.3380,00 URV

2004
PSR-30

Grup de Recerca 
d’Indústria i Territori

Arauzo Carod, 
Josep Maria

Titulat grau 
mitjà

Estudiant de pri-
mer, segon o ter-
cer cicle

Economia Parcial 12 8.317,35 2.079,34 10.396,,69 FURV

2004
PSR-31

Biotecnologia 
Enològica

Mas Baron, Alberto Laboral grup I Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Enologia, Bioquímica Completa 12 27.7749,26 6.937,31 34.686,57 URV

2004
PSR-32

Farmacobiologia 
Cel·lular

Mallol Mirón, Jorge Oficial de 
segona

FP 2n grau Laboratori, Diagnòs-
tic Clínic o similar

Completa 12 14.041,16 3.510,29 17.551,45 FURV
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2004
PSR-33

Unitat de Micologia Guarro Artigas, 
Josep

Oficial de 
segona

FP 2n grau Laboratori Parcial 12 5.305,25 3.536,83 8.842,08 FURV

2004
PSR-34

Unitat de Micologia Guarro Artigas, 
Josep

Oficial de 
segona

FP 2n grau Laboratori Parcial 12 4.421,04 4.421,04 8.842,08 FURV

2004 
PSR-35

Grup de Cromato-
grafia - Aplicacions 
Mediambientals

Bofarull Ballarín, 
Francesc

Becari 
predoctoral

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Química Analítica Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.380,00 URV

2004 
PSR-38

Grup de Cromato-
grafia - Aplicacions 
Mediambientals

Borrull Ballarín, 
Francesc

Titulat grau 
superior

Llicenciat, 
Arquitecte, 
Enginyer

Química Analítica Pràctiques 12 9.804,59 6.536,40 16.3440,99 FURV

2004 
PSR-39

Grup de Cromato-
grafia - Aplicacions 
Mediambientals

Borrulll Ballarín, 
Francesc

Titulat grau 
superior

Llicenciat, 
Arquitecte, 
Enginyer

Química analítica Pràctiques 12 13.072,79 3.268,20 16.340,99 FURV

2004 
PSR-40

Biotecnologia 
Enològica

Mas Baron, Alberto Becari pre-
doctoral

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Bioquímica, Enologia Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.380,00 URV

2004 
PSR-41

Laboooratori de 
Toxicologia i Salut 
Mediambiental

Domingo Roig, 
José Luis

Becari 
predoctoral

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Psicologia Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.380,00 URV

2004 
PSR-43

Grup de Quimiome-
tria i Qualimetria

Rius Ferrús, 
Francisco Javier

Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Química Analítica Parcial 12 10.893,98 2.723,50 13.617,48 FURV

2004 
PSR-44

Grup de Quimiome-
tria i Qualimetria

Rius Ferrús,
Francisco Javier

Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Química analítica Parcial 12 8.170,49 5.446,99 13.617,48 FURV

2004 
PSR-45

Grup de Recerca en 
Lingüística Matemà-
tica

Martín Vide, Carlos Laboral grup I Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Sense especificar Parcial 12 13.977,04 3.494,26 17.471,30 URV

2004 
PSR-47

Fenòmeens de 
Transport

Giralt Prat, 
Francesc

Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Enginyeria Química,
Industrial o Informà-
tica

Completa 12 16.340,99 10.893,99 27.234,98 FURV

2004 
PSR-48

Dret del Medi 
Ambient

Pigrau Solé, Antoni Laboral grup II Diplomat, 
Arquitecte Tècnic,
Enginyer Tècnic

Dret Completa 12 24.1160,61 6.040,115 30.200,76 URV

2004 
PSR-49

Química Analítica 
Enollllògica i dels 
Aliments

Guasch Torres, 
Josep

Laboral grup I Llicenciat, 
Arquitecte,
Enginyer

Química analítica Completa 12 27.749,26 6.937,31 34.686,57 URV

2004 
PSR-50

Laboratori de 
Toxicologia i Salut 
Mediambiental

Domingo Roig, 
José Luis

Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte, 
Enginyer

Toxicologia Parcial 12 10.893,98 2.723,50 13.617,48 FURV

2004 
PSR-51

Dispositius, Sensors 
i Sistemes VLSI

Correig Blanchar, 
Francesc Xavier

Laboral 
grup III

FP 2n grau Tecnologies 
Òptiques i 
Electròniques

Completa 9 14.867,64 4.955,88 19.823,52 URV

2004 
PSR-52

Dispositius, Sensors 
i Sistemes VLSI

Correig Blanchar, 
Francesc Xavier

Laboral grup II Diplomat,
Arquitecte Tècnic,
Enginyer Tècnic

Electrònica Completa 12 12.080,30 18.120,46 30.200,76 URV

2004 
PSR-53

Grup Enginyeria 
Tèrmica Aplicada

Coronas Salcedo, 
Alberto

Investigador Doctor Enginyeria Completa 9 17.238,61 13.218,30 30.456,91 URV

2004 
PSR-54

Autoecologia 
Humana del 
Quaternari

Carbonell Roura, 
Eudald

Laboral grup I Llicenciat, 
Arquitecte,
Enginyer

Prehistòria Parcial 12 12.229,91 5.241,39 17.471,30 URV

2004 
PSR-55

Grup de Recerca en 
Lingüística Matemà-
tica

Martín Vide, Carlos Laboral grup I Llicenciat
Arquitecte,
Enginyer

Enginyeria de Siste-
mes, Enginyeria Infor-
màtica

Parcial 12 10.482,78 6.988,52 17.471,30 URV

2004 
PSR-57

Física i Cristal·logra-
fia de Materials

Díaz González, 
Francisco Manuel

Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Física i Cristal·logra-
fia de Materials

Parcial 12 8.170,49 5.446,99 13.617,48 FURV

2004 
PSR-58

Autoecologia 
Humana del 
Quaternari

Carbonell Roura, 
Eudald

Becari 
predoctorral

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Prehistòria Completa 12 7.266,00 3.114,00 10.380,00 URV

2004 
PSR-61

Experimentació, 
Computació i 
Modelització en 
Mecànica de Fluïds
i Turbulència

Ferré Vidal, Josep 
Anton

Becari
predoctoral

Llicenciat, 
Arquitecte,
Enginyer

Aeronàutica, 
Enginyeriua Mecà-
nica, Enginyeria 
Química, Industrial, 
Informàtica

Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.380,00 URV

2004 
PSR-62

AGA, Anàlisi i 
Gestió Ambiental

Castells Piqué, 
Francesc

Oficial de 
segona

FP 2n grau Informàtica, Enginye-
ria Química o titula-
cions afins

Completa 12 14.041,16 3.510,29 17.551,45 FURV

2004 
PSR-70

Catàlisi heterogènia Sueiras Romero, 
Jesús Eduardo

Laboral 
grup III

FP 2n grau Enginyeria Completa 12 10.308,23 16.123,13 26.431,36 URV

Codi
plaça Nom del gruup Resp. sol·licitud Modalllitat Titulació Especialitatt Dedicació Mesos Subv. URV Cof. grup Cost total Entitat 

gestora

Núm. 19



Full Oficial 39 / Consell de Govern de 27 d’octubre de 200424

Relació d’ajuts de reserva - Becaris

Relació d’ajuts de reserva - Tècnics

20  La Comissió acorda, en relació al Mapa de Grups de Recerca 2003, autoritzar la
baixa del grup de recerca Estudis de Filologia en Anglès i Alemany i l’alta del grup
de recerca Transformacions Culturals i Literàries en Anglès i Alemany, l’investiga-
dor responsable del qual és el Dr. Pere Gallardo, presentada pel Dr. Jordi Jané i el
Dr. Pere Gallardo.

21  La Comissió acorda, en relació al Mapa de Grups de Recerca 2003, que la petició
de modificació de les condicions per a la incorporació d’investigadors externs als
grups de recerca de la URV, presentada pel Dr. Carlos Martín Vide, sigui incorpo-
rada al procés de revisió del programa d’avaluació de la recerca que està portant
a terme la Comissió d’Investigació.

22  La Comissió acorda, en relació a la possibilitat d’incorporar en properes convoca-
tòries del programa de personal de suport a la recerca, modalitat de becaris pre-
doctorals, una dotació pressupostària específica per a la captació de becaris
predoctorals d’altres universitats, que aniria a càrrec d’organismes externs a la
Universitat, estudiar aquesta possibilitat.

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

SESSIÓ DE 16 DE JULIOL DE 2004

23  S’aprova el POA 2004-2005.

2004 
PSR-71

Group of Nanobio-
techbology and 
Bioanalysis

O’Sullivan, Ciara Titulat grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Química Analítica Completa 12 21.787,98 5.447,00 27.234,98 FURV

2004 
PSR-72

Grup d’Automàtica
i Electrònica 
Industrial

Maixé Altés, Xavier Laboral 
grup III

FP 2n grau Electrònica Parcial 12 10.873,38 2.718,35 13.591,73 URV

2004 
PSR-73

Grup d’Automàtica 
i Electrònica 
Industrial

Maixé Altés, Xavier Laboral 
grup III

FP 2n grau Electrònica Parcial 12 8.155,04 5.436,69 13.591,73 URV

2004 
PSR-75

Física i Cristal·logra-
fia de Materials

Díaz González, 
Francisco Manuel

Becari 
predoctoral

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Física i Cristal·logra-
fia de Materials

Completa 12 8.304,00 2.076,00 10.380,00 URV

2004 
PSR-76

Anàlisi Territorial i 
Estudis Turístics

Anton Clavé, 
Salvador

Titulat grau 
mitjà

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Geografia Completa 12 10.318,63 10.318,63 20.637,26 FURV

2004 
PSR-77

Anàlisi Territorial i 
Estudis Turístics

Anton Clavé, 
Salvador

Titulatt grau 
superior

Llicenciat,
Arquitecte,
Enginyer

Geografia i afins Completa 12 21.787,98 5.447,,,,,00 27.234,98 FURV

2004 
PSR-78

Alimentació, 
Nutrició, Creixe-
ment i Salut Mental

Salas Salvadó, 
Jorge

Oficial de 
segona

FP 2n grau Laboratori Completa 12 10.530,87 7.020,58 17.551,45 FURV

Codi 
plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Titulació Especialitat Dedicació Entitat

Gestora

2004 
PSR-56

Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica Martín Vide, Carlos Becari predoctoral Llicenciat, Arquitecte, 
Enginyer

Lògica, Informàtica Completa URV

2004 
PSR-7

Intercultural Studies Group / Grup d’Estudis 
Interculturals

Pym, Anthony David Becari predoctoral Llicenciat, Arquitecte, 
Enginyer Anglès

Traducció, Aprenentatge 
Virtual

Completa URV

2004 
PSR-46

Complex Systems Mackie, Allan Donald Becari predoctoral Llicenciat, Arquitecte, 
Enginyer

Enginyeria Química Completa URV

Codi 
plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Titulació Especialitat Dedicació Entitat

Gestora

2004 
PSR-79

Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut 
Mental

Salas Salvadó, Jorge Titulat grau superior Llicenciat, Arquitecte, Enginyer Medicina Completa FURV

2004 
PSR-67

Formació Contínua i Noves Tecnologies González Soto, Ángel Pío Laboral grup III Diplomat, Arquitecte Tècnic, 
Enginyer Tècnic

Magisteri Completa URV

2004 
PSR-13

Grup d’Investigació de Programes Educatius 
en Ciència i Tecnologia

Medir Mercè, Magdalena Laboral grup I Llicenciat, Arquitecte, Enginyer Química Completa URV

Codi
plaça Nom del gruup Resp. sol·licitud Modalllitat Titulació Especialitatt Dedicació Mesos Subv. URV Cof. grup Cost total Entitat 

gestora
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24  S’aproven modificacions de la Normativa de Doctorat.

En la normativa d’Aspectes Acadèmics dels Programes de Doctorat i Tesis Doctorals,
s’ha modificat:

- En el punt de Tramitació de les propostes s’ha modificat la data d’aprovació dels
programes de doctorat:

La fixarà anualment la Comissió de Doctorat.
- En el punt de Difusió de les tesis doctorals s’ha inclòs un paràgraf que regula la di-

fusió de les tesis que s’han llegit abans del gener del 2002 i que posteriorment han rea-
litzat el dipòsit del títol: 

A partir del mes de gener de 2002 totes les tesis doctorals defensades i aprovades
a la Universitat Rovira i Virgili i les que han estat defensades anteriorment, però forma-
litzen el dipòsit de la tesi amb posterioritat a aquesta data seran difoses únicament a tra-
vés del projecte TDX.

- En el punt de Premis extraordinaris de doctorat s’ha modificat part del text del pa-
ràgraf que fa referència a les propostes de candidats per part dels departaments: 

El nombre de candidats proposats pot ser com a màxim d’un (amb 1, 2 o 3 tesis
llegides) o fracció de tres.

En la normativa d’ESTUDIS DE DOCTORAT s’ha modificat:
- El punt que fa referència al reconeixement en el Pacte de dedicació de la tasca de

coordinació dels programes de doctorat:
Amb una equivalència de tres crèdits per programa sempre que:

El programa de doctorat es presenti a la Mención de Calidad i en sigui responsa-
ble la URV, tant si és interuniversitari o no.

En el cas de programes de doctorat interuniversitaris en els quals el responsable
no sigui la URV, per fixar el nombre de crèdits es tindrà en compte el número d’alum-
nes matriculats a la URV i el nombre de cursos coordinats per la URV.

25  S’aproven modificacions puntuals de plans d’estudis: Ciència i Mètode en Infer-
meria, Dret Ambiental i Arqueologia.

MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANS D’ESTUDIS

Ensenyament de Ciència i Mètode en Infermeria
A l’assignatura “Tecnologia Sanitària. Biotecnologia” s’hi afegeix l’àrea de coneixement
d’Infermeria.

Ensenyament de Dret Ambiental
A l’assignatura “Gestió Ambiental de l’Empresa” s’hi afegeix l’àrea de coneixement
d’Organització d’Empreses.

Ensenyament d’Arqueologia
Supressió d’un dels itineraris que contenia (prehistòria) i adequació de les assignatures
de l’itinerari d’Arqueologia Clàssica

26  S’aprova la relació d’assignatures extracurriculars vinculades a la implantació de
les proves pilot d’adaptació a l’EEES proposades per l’ETSEQ.

Llistat d’assignatures que s’oferiran com a extracurriculars per a alumnes
de les proves pilot 

ADVANCED BIOCHEMICAL ENGINEERING - Crèdits ECTS: 3.0
ADVANCED THERMODYNAMICS - Crèdits ECTS: 3.0
APPLIED CATALYSIS - Crèdits ECTS: 3.0
CHARACTERIZATION OF MATERIALS AND SURFACES - Crèdits ECTS: 3.0
ENVIRONMENTAL ENGINEERING - Crèdits ECTS: 3.0
FOOD ENGINEERING - Crèdits ECTS: 3.0
MEMBRANE SEPARATIONS - Crèdits ECTS: 3.0
MOLECULAR SIMULATION - Crèdits ECTS: 3.0
MULTIDISCIPLINARY SEMINARS - Crèdits ECTS: 3.0
NUMERICAL METHODS - Crèdits ECTS: 3.0
PROCESS THERMODYNAMICS - Crèdits ECTS: 3.0
RANDOM DATA ANALYSIS WITH MATLAB - Crèdits ECTS: 3.0
REACTOR ENGINEERING - Crèdits ECTS: 3.0
RENEWABLE ENERGIES - Crèdits ECTS: 3.0
TEAM BASED PROJECT MANAGEMENT - Crèdits ECTS: 3.0
TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE POLÍMEROS - Crèdits ECTS: 3.0
TOPICS IN BIO-ARTIFICIAL ORGANS - Crèdits ECTS: 3.0
TOPICS IN PROCESS ENGINEERING - Crèdits ECTS: 3.0
TRANSPORT PHENOMENA - Crèdits ECTS: 3.0
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27  S’aprova la resolució d’ajuts a la innovació docent.

Coordinador Departament Centre Títol
Quantia

ajut sol·lici-
tada

Becari Formació Fungible Viatges Reunions
Software/
personal
tècnic

Total

Enric Valls 
Giménez

Psicologia FCEP La formació psicològica de l’estudiant de 
Magisteri. Adaptació de les corresponents 
assignatures a l’EEES

4.500,00 TIC  200  300  500

Teresa Segués 
Piqué

BQiBT Fac. Química Aplicació del Pla Estratègic de docència de la 
URV a l’ensenyament de Bioquímica: Fase 1

4.500,00 TIC/EEES  350 1.275 350 1.975

Montserrat Garcia 
Famoso

DEIM ETSE Estudi d’adaptació del primer curs de les engi-
nyeries tècniques en informàtica de l’EEES

5.506,06 EEES 1.000 1.000

Montserrat Nadal 
Roquet-Jalmar

BQiBT Fac. Enologia El camí del raïm i el vi 7.600,00 SER- 2.000 2.000

Antoni Jordà
Fernàndez

Dret Públic FCJ Elaboració de material didàctic 3.400,00 TIC  500  500

Misericòrdia 
Camps Llauradó

Psicologia FCEP Educació en valors, actituds personals i ètica 
professional en el mar de l’EEES

4.500,00 TIC/EEES 2.925  225  225

Ángel-Pio
González Soto

Pedagogia FCEP El tractament de la informació i l’aprenentatge 
amb les TIC. Les WebQuest com a metodolo-
gia universitària

4.200,00 TIC  400  400

Josep Pallarès
Marzal

DEEEA ETSE Implementació de la metologia “aprenentatge 
basat en problemes“ (ABP-PBL) en l’assignatura 
Introducció als Circuits Electrònics (ET Informà-
tica de sistemes)

3.754,90  650  650

Cristina Andreu Fil. Angloger-
mànica

Fac. Lletres Elaboració de materials virtuals de suport a la 
docència en les assignatures de cultura i litera-
tura de Filologia Anglesa

2.510,00 TIC  220  220

Carme Vives Relats Infermeria EUI Formació de l’infermer tutor de les pràctiques 
clíniques orientat a l’acompanyament de 
l’alumne en el seu procés d’aprenentatge en el 
pràcticum hospitalari

4.500,00 2.000  0

M. Dolores Garcia 
Olalla

Psicologia FCEP Processos d’aprenentatge i construcció del 
coneixement en l’àmbit de la psicologia evolu-
tiva: un nou plantejament des de la perspec-
tiva de la convergència europea

2.500,00  300 1.200 1.500

Mario Arias Oliva Gestió 
d’Empreses

FCEE Tècniques d’accés al coneixement de darrera 
generació

4.500,00 TIC  600  600

Enric Olivé Serret Història, His-
tòria de l’Art,
i Geografia

Fac. Lletres Sistema virtual de planificació i coordinació 
integral docent

4.500,00 TIC 1.000  500  500

Maria Marqués 
Banqué

Dret Públic FCJ Elaboració, aprovació i difusió del Pla Estratè-
gic d’Innovació Docent de la Facultat de Cièn-
cies Jurídiques

6.000,00 TIC 4.000  0

Joan Manel Vallès 
Rasquera

E. Mecànica ETSEQ Transferència de calor i càlcul de bescanvia-
dors

4.500,00 TIC  500  500 1.000

Carme Güell E. Química Fac. Enologia Desenvolupament de material docent en 
suport digital orientat a l’adaptació de l’assig-
natura Operacions Bàsiques i Tecnologia d’ali-
ments a l’EEES

4.500,00 TIC  300  300

Natàlia Català
Torres

Fil.
Romàniques

Fac. Lletres Desenvolupament i implementació de recur-
sos telemàtics en l’àmbit de l’ensenyament de 
la lingüística

4.578,00 1.000 1.000

Carme Oriol 
Carazo

Filologia 
Catalana

Fac. Lletres Adaptació a la metodologia de l’EEES en 
l’ensenyament de Filologia Catalana

2.100,00 TIC/EEES  600  600

Montse Giralt 
Batista

CMB FMCS Aprenentatge basat en la virtualització de 
casos clínics

4.500,00 4.500

Ricard Boqué Martí QA i QO Fac. Química Actualització del programari ULC 2.500,00  250 2.250 2.500

Joan Carles Bruno E. Mecànica ETSEQ Fonaments termodinàmics i tecnologia dels 
cicles de potència i refrigeració

4.500,00 TIC 1.000 1.000

Jaume Massons 
Bosch

QFI Fac. Química Desenvolupament de material multimèdia 
interactiu de suport a les assignatures dels 
ensenyaments de Química i Bioquímica

4.076,00 1.500 2.576 2.576

Yolanda Pérez 
Albert

Geografia Fac. lletres Disseny de pràctiques integrades a assignatu-
res de primer curs de geografia

3.699,20 TIC  0

23.546
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SESSIÓ DE 22 D’OCTUBRE DE 2004

28  S’aproven canvis en les normatives de matrícula i acadèmica.

NORMATIVA ACADÈMICA

1) II. Tràmits administratius dels estudiants: Trasllat d’expedient. Termini
El termini fixat per a sol·licitar trasllat d’expedient des d’una altra Universitat a la URV
finalitza el 20 de juliol.

S’ha detectat, però, que hi ha alumnes a qui la necessitat de trasllat els sorgeix més
tard i presenten la sol·licitud fora del termini. D’acord amb l’establert, el centre ha de
desestimar les peticions per aquesta causa, tot i que tingui places vacants i interès a ad-
metre-les.

Es proposa modificar l’actual redactat i afegir un paràgraf que permeti al centre, se-
gons el seu criteri i les normes internes que hagi determinat, admetre sol·licituds des-
prés del 20 de juliol. 

El límit de la data màxima en què podrà autoritzar els trasllats vindrà condicionat
per la data de finalització del període ordinari de matrícula que s’hagi establert a la
Normativa Acadèmica d’aquell curs, atès que no es podran admetre sol·licituds si els
alumnes no poden formalitzar les matrícules abans de l’acabament del període.

La proposta que es presenta, doncs, és afegir a l’actual redactat:
“En el cas que hi hagi estudiants que presentin la sol·licitud fora d’aquest termini, el

degà/director del centre pot acceptar-la, sempre que la matrícula es pugui realitzar dins
del termini oficial ordinari”.

S’aplicarà a partir del curs 2004-2005

NORMATIVA DE MATRÍCULA

1) Limitació de convocatòria
La normativa actual preveu que les accions relacionades amb tràmits dels estudiants
que no es realitzen en el termini ordinari d’inici de curs i es tramiten en el segon ter-
mini (la qual cosa implica haver d’efectuar la matrícula al febrer), si afecten a assignatu-
res que s’imparteixen en el 1r quadrimestre poden també matricular-les, però només
tenen dret a la convocatòria de setembre, atès que en el període que es fa efectiva la
matrícula ja estan tancades les actes corresponents a la convocatòria de gener.

Alguns centres han manifestat la seva voluntat que aquest grup d’estudiants no esti-
guin afectats per aquesta limitació de convocatòria i puguin gaudir de la que corres-
pondria a gener.

L’acceptació d’aquesta proposta implica que els estudiants puguin presentar-se a
examen en la data establerta. Una vegada matriculats en el període corresponent,
s’haurien d’obrir de nou les actes corresponents a les assignatures afectades, el profes-
sor qualificar-les i repetir el tràmit de tancament, impressió i signatura.

La proposta afecta els següents punts de la normativa:

I. Aspectes acadèmics

Terminis

Punt 6: Alumnes que vulguin incorporar-se en el segon quadrimestre al segon
cicle d’algun ensenyament.

Punt 7: Matrícula fora del termini establert. Reprendre estudis.

Terminis d’ajustaments, modificacions i ampliacions de matrícula

Punt 2. Modificacions i ampliacions

Consisteix a eliminar la frase: “tot i que els alumnes només podran gaudir de la con-
vocatòria de setembre”

2) II - Aspectes econòmics de la matrícula

 Recàrrecs

 Suspensió temporal dels efectes de matrícula
La normativa actualment estableix que als estudiants que no abonen l’import de la seva
matrícula en el termini corresponent, després de les reclamacions pertinents, se’ls
anul·la la matrícula. Si posteriorment l’estudiant demana deixar de nou activa la seva
matrícula ha de presentar una petició al Gerent i se li imposa un recàrrec als rebuts
pendents.

Aquesta petició s’especifica que l’ha de presentar dins del mateix curs, però no fixa
una data màxima, la qual cosa pot comportar confusions.
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Es proposa que la data màxima per poder demanar l’activació de la suspensió tem-
poral dels efectes de matrícula sigui el 31 de maig; d’aquesta manera podrà incorporar-
se a les actes d’examen abans de finalitzar el curs.

Això significa modificar la normativa en el sentit següent:
Afegir: el termini finalitza el 31 de maig

29  S’aproven canvis en les taules d’equivalències d’idiomes:

Augment dels crèdits reconeguts a través del Servei Lingüístic
Introducció com a organisme de l’Escola Virtual d’Idiomes (EVIU)

PROPOSTA DE CRÈDITS PER ALS CURSOS DEL SERVEI LINGÜÍSTIC 
I L’ESCOLA VIRTUAL D’IDIONES

30  Es ratifica la resolució provisional dels programes d’ajuts de mobilitat DRAC 2004
(2a convocatòria).

Organisme Curs o títol
Crèdits

reconeguts Observacions

Servei Lingüístic Anglès 1
Alemany 1
Italià 1
Francès 1

0 o 9 Per als cursos d’anglès, ale-
many, francès i italià, els alum-
nes només poden reconèixer 9
crèdits per al primer i el segon
nivell si no han estudiat aquest
idioma durant el batxillerat. En
cas d’haver-lo estudiat, no
poden reconèixer cap crèdit
per un primer nivell i en reco-
neixen 4,5 per un segon.

Anglès 2
Alemany 2
Italià 2
Francès 2

4,5 o 9

Anglès 3-7
Alemany 3-5
Italià 3-5
Francès 3-5

9

Català Nivell D 9

Escola Virtual d’Idiomes 
(EVIU)

Nivell 1A

Nivell 1B

Nivell 2A

Nivell 2B

Nivell 3A

Nivell 3B

Nivell 4A

Nivell 4B

0 o 6

0 o 6

3 o 6

3 o 6

6

6

6

6

Els estudiants només poden
reconèixer 6 crèdits per cada
part del primer i el segon nivell
si no han estudiat aquest idi-
oma durant el batxillerat. En cas
d’haver-lo estudiat, no poden
reconèixer cap crèdit per un
primer nivell i en reconeixen 3
per cada part del segon.
Actualment, nommés existeix
material per fer un curs de llen-
gua anglesa. Cada nivell té una
durada de 60 hores. Per al pri-
mer nivell només hi ha la moda-
litat telemàtica. Per als altres
nivells, els estudiants poden triar
entre la modalitat telemàtica i la
modalitat semipresencial. El
nombre de crèdits reconeguts és
el mateix en els dos casos.
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Convenis

31  Acord de 26 d’octubre de 2004 pel qual es ratifiques diversos convenis:

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona
per a l’accés d’alumnes a la Llicenciatura de segon cicle de l’ensenyament de Comuni-
cació Audiovisual

Conveni de col·laboració entre la Universidad de Colima (Mèxic) i la Universitat
Rovira i Virgili 

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONGD Punt de Partida 
Contracte-Programa per a la potenciació i la difusió de la missió arqueològica a

Oxirinc (Mínia, Egipte) entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona i
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

Conveni de col·laboració per a la realització del Mestratge en gestió i dret local a
Tarragona entre el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Col·legi de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona 

Conveni específic de mobilitat entre la Universidad de Pamplona (Colòmbia) i la
Universitat Rovira i Virgili

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Aula d’Estu-
dis Socials per al reconeixement de crèdits de lliure elecció 

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Ausiàs March per a la pro-
moció d’activitats culturals de caràcter acadèmic 

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Universitat de València, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat
Jaume I, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili
per a l’edició de l’obra col·lectiva Història Agrària dels Països Catalans 

Conveni marc de cooperació interuniversitària entre la Universitat de Xiangtan
(Xina) i la Universitat Rovira i Virgili

Conveni marc de col·laboració entre la Universidad de Ciencias Empresariales y So-
ciales (Argentina) i la Universitat Rovira i Virgili

Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Diego Portales (Xile) i la Uni-
versitat Rovira i Virgili

Acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Empresa Siemens, SA
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de

Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili
Annex 2 del conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili
Protocol d’adhesió de la Universitat de Múrcia al conveni interuniversitari per a la

realització d’un doctorat en química teòrica i computacional signat l’1 de juny de 1999
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONGD Comitè de Solidaritat Oscar

Romero 
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONGD Entrepobles 
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONGD Pont de Solidaritat 
Acord de cessió entre l’empresa Boteria Torner, SL i la Universitat Rovira i Virgili
Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Cambrils i la Universitat

Rovira i Virgili per a la realització dels estudis en Dret Ambiental 
Addenda al 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 progra-
mes ProQu i Disseny d’Avaluació Institucional (Programa 2003) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, SA (ENRESA) per a l’organització d’un curs sobre gestió de resi-
dus radioactius i desmantellament d’instal·lacions nuclears

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Reus per tal de col·la-
borar en la realització de diversos cursos de la Universitat d’Estiu de la URV a Reus

Acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Malta
Conveni de col·laboració entre BASF, SA i la Fundació URV per a la promoció del

programa de visites educatives d’APQUA
Addenda al conveni d’adhesió a l’Anella Científica signat entre el Centre de Super-

computació de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili
Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Regiomontana (Mèxic) i la Uni-

versitat Rovira i Virgili
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Acord de col·laboració entre el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya i el Departament de Química Analítica, Grup de Quimiome-
tria i Qualimetria de la Universitat Rovira i Virgili

Conveni de col·laboració científica entre la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Ca-
talà de la Salut, l’Hospital Universitari de Sant Joan i l’Institut Pere Mata per crear l’Ins-
titut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 26 DE NOVEMBRE DE 2004

Informe del Rector

INFORME SOBRE EL DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
DOCÈNCIA

El Pla Estratègic de Docència s’està desplegant de forma intensa des del Rectorat i des
de la Universitat. És una eina important en el procés de canvi al qual està sotmesa la
Rovira i Virgili, amb moltes persones implicades.

Entre les accions concretes cal destacar la creació de l’Escola de Pregrau, el nome-
nament dels responsables d’ensenyament, la constitució dels consells d’ensenyament,
el Pla d’acció tutorial, l’estudi sobre el primer quadrimestre de primer curs i alguns as-
pectes concrets sobre la formació del professorat en l’àmbit de la docència. 

Des del punt de vista d’estratègies conjuntes, cal destacar els plans pilot de la Gene-
ralitat, el suplement del diploma, el calendari acadèmic i l’adaptació de les titulacions
a l’espai europeu.

Des del punt de vista de l’exercici metodològic, els tres grans objectius del Pla eren: 
- Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge centrat en l’alumne
- Comentar l’eficiència i eficàcia de la Universitat en els processos de formació de

titulats
- Integrar la Universitat en el procés d’harmonització europea
Des del punt de vista de l’estructura orientada a la docència, la creació de l’Escola

de Pregrau ha permès iniciar l’acció tutorial.
D’altra banda, el currículum nuclear pretenia encetar tot un procés de treball de les

competències transversals de l’alumne. En aquest sentit, hi havia cinc grans àmbits, dos
dels quals són la llengua estrangera o terceres llengües, i les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació. El nomenament dels responsables d’ensenyament ha permès tenir
una línia directa de contacte permanent en totes les titulacions.

Definir el Pla d’acció tutorial ha permès generar un procés de coordinació entre di-
verses unitats de la Universitat. 

Un dels temes pendents és crear un espai a la xarxa, a partir de la Llei de protecció
de dades, on l’eina de tutoria tindrà com a missions fonamentals: 

Convertir-se en una mena d’expedient electrònic de l’alumne
Convertir-se en un espai de comunicació alumne-tutor
Integrar la part de gestió acadèmica i l’eina de campus 

El segon objectiu del Pla Estratègic era augmentar l’eficiència i l’eficàcia de la Uni-
versitat en els processos de formació dels titulats. Pel que fa a la formació dels profes-
sors, han funcionat molt bé les jornades d’innovació docent sobre planificació genèrica
de les universitats per assumir el repte de la convergència europea, sobre innovacions
metodològiques i sobre competències i definició de competències.

El tercer objectiu del Pla Estratègic era aconseguir la integració de la Universitat en
el procés d’harmonització. Les estratègies conjuntes han estat:

- Dissenyar cinc projectes de grau i tres de postgrau, a partir de la convocatòria de
pilots d’adequació a l’espai europeu, del DURSI, i començar un procés de seguiment i
documentació de les titulacions. 

- Participar en el grup de treball de Ciències Socials de la Comissió Acadèmica del
Consell de Coordinació Universitària per definir el suplement europeu al diploma. 

Respecte al calendari acadèmic, es va avançar el curs. Els programes pilot d’Europa
han començat per implantar el calendari d’avaluació continuada. 

Entre els elements fonamentals que s’haurien de tenir en compte, cal destacar l’anà-
lisi de la situació tant en els graus com en els màsters, i en una doble perspectiva, la lo-
cal i la global. S’han de dissenyar els títols i els postgraus, que vindran molt marcats des
de l’exterior i probablement tindran una concreció local i interuniversitària, i que hau-
ran de tendir fonamentalment a la internacionalització. 

Tanmateix, el canvi no serà immediat. S’ha intentat dissenyar una estratègia con-
junta per tal de poder començar-ne la definició amb competències. Com a Universitar,
s’ha dedicat molt de temps a les competències transversals, temes metodològics, temes
de tutoria i d’avaluació. Pel que fa a la mobilitat, tant de professors com d’alumnes, té
un component acadèmic molt clar i un problema de finançament important. 

Un altre tema rellevant és la gestió. L’estructura de gestió de la Universitat és molt
cartesiana, i Europa necessita més flexibilitat i la capacitat d’entendre totes les situaci-
ons i tots els casos que es generen en tots els ensenyaments. 

Mereix una atenció especial el tema de l’acreditació. Les exigències de qualitat no
només tindran un àmbit autonòmic sinó estatal i fins i tot internacional. Una vegada
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feta l’acreditació, el fet d’acreditar l’ensenyament i d’avaluar-lo permanentment perme-
trà redissenyar els títols.

En l’espai dedicat a la docència, es van publicant sistemàticament tots aquells do-
cuments generats que poden tenir interès genèric per a la comunitat universitària. Actu-
alment hi ha accés a tots els projectes d’adequació a l’espai europeu que la URV va
presentar a la Generalitat. 

INFORME SOBRE PROGRAMACIÓ D’ENSENYAMENTS 

Convé reflexionar sobre el fet que la programació d’ensenyaments prové d’una voluntat
política europea de construir l’Europa del coneixement. Aquesta és la voluntat inicial,
la que guia tot el procés. El projecte de construcció de l’Europa del coneixement té dos
pilars importants: 

- l’espai europeu de coneixement superior, procés molt ambiciós, que vol acabar el
2010 amb un espai europeu no uniforme però sí totalment comprensible i transportable
de titulacions de formació superior. 

- l’espai europeu de recerca, que neix d’identificar una situació d’inferioritat d’Eu-
ropa respecte a Estats Units i el Japó, i amb la idea d’esdevenir un espai per resoldre els
problemes que s’han identificat: un nivell insuficient d’inversió en recerca, manca d’un
entorn que estimuli la recerca, freqüència d’activitats i dispersió de recursos.

La política europea queda explicitada en un conjunt de documents: Declaració de
Sorbona, Declaració de Bolonya, Comunicat de Salamanca i Comunicat de Berlín. Pel
que fa a l’espai europeu de recerca, la declaració formal neix al Consell Europeu de Lis-
boa del 2000. 

A banda d’aquestes declaracions, hi ha una dinàmica europea que té una important
influència en el procés, i és remarcable l’actuació d’allò que està prenent cos com una
important associació europea d’universitats. 

A Torí, la qüestió de fons era el procés de comercialització de la universitat. Com a
primera conclusió s’emfatitza el caràcter de bé públic de l’ensenyament superior. El
procés de Bolonya ha estat a vegades titllat de procés de privatització, un procés de co-
mercialització i com a reacció, en el preàmbul del Comunicat de Berlin ja s’especifica
que l’ensenyament superior és un bé públic i una responsabilitat pública. Un altre as-
pecte important són els defectes que té el sistema de finançament de mercat en el valor
de la universitat. Per tant, potser un crit d’alerta (el major pes de la inversió privada en
el finançament de la universitat) porta menys compromís en el bé públic, porta a perce-
bre l’educació superior més com un bé individual que com un bé social; a debilitar la
independència d’influències polítiques i econòmiques i, també, pel que fa a l’activitat
de recerca a un cert esbiaix cap a l’aplicació immediata amb pèrdua d’una recerca de
fons a llarg termini, bàsica, característica de l’activitat universitària. 

Una altra conclusió o recomanació és la necessitat d’establir àrees prioritàries de re-
cerca a les universitats. 

I, finalment, la necessitat de les universitats d’establir un marc supranacional d’acre-
ditacions i reconeixement mutu. 

Recentment, a Maastrich, es va considerar la recerca com a element clau per a l’Eu-
ropa del coneixement. A la Declaració de Bolonya hi havia un compromís de conver-
gència en els estudis de grau i de postgrau pensats com bachelor i màster. Només a
partir de la Comunicació de Berlín hi ha un compromís europeu de convergir també en
els estudis de doctorat. 

Una altra idea és que els doctorats vagin més orientats al sector productiu, fins i tot
considerant el que s’anomena doctorat industrial o d’empresa. És a dir, fer el doctorat a
la indústria o a l’empresa. Es destaca igualment la conveniència de crear escoles de
postgrau i doctorat europees. Es detecta la necessitat que els programes de doctorat in-
cloguin formació en habilitats. Habilitats del tipus de treball en equip i en xarxa, de
gestió d’equips i de lideratge, de comunicació a la comunitat científica, a l’Administra-
ció o per a un públic en general, d’aprenentatge continuat. 

Els decrets de grau i de postgrau seran publicats ben aviat. 
Les principals característiques del decret d’ensenyaments de grau són que es tracta

d’un 1r cicle amb una estructura de 3 cicles: grau, màster i doctorat. Això és una nove-
tat, ja que a la versió anterior no es parlava de cicles sinó de nivells. 

El 1r cicle comprèn ensenyaments bàsics i de formació general, així com d’altres
elements de formació orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter
professional en tots els àmbits del coneixement. Parla també d’una extensió d’entre 180
i 240 crèdits ECTS, però la Universitat no té cap llibertat d’elecció entre 180 i 240.
D’aquesta quantitat es poden excloure projectes finals de carrera i els crèdits assignats a
coneixement d’idiomes. És un porta oberta a què les titulacions es puguin continuar di-
ent llicenciatura o diplomatura. Les directrius pròpies establiran, a posteriori, els crèdits
totals de la titulació, que se xifra entre 180 i 240. El decret explicitarà els continguts for-
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matius comuns i els crèdits mínims, entre el 50 i el 75% del total, quantitat que tria el
Ministeri. Ha de fixar els objectius de la titulació i els coneixements, aptituds i habilitats
que s’han d’adquirir amb aquella titulació i els efectes acadèmics i professionals. La
substitució de titulacions serà progressiva. A més, aquesta titulació nova en substitueix
una o més de les antigues, i el catàleg no es fa tot de nou sinó que es va omplint. El De-
cret parla de continguts formatius comuns contraposats als específics, que són discreci-
onals de la universitat. I no fa referència a troncals, obligatòries, optatives o lliures ni a
percentatges entre aquestes. Segurament es parlarà a la universitat d’obligatòries i opta-
tives i, probablement, també de lliures per diferenciar aquests continguts específics que
marcarà la universitat discrecionalment, que podran ser de caràcter divers. Tampoc no
es fa referència a la vinculació amb àrees de coneixement. 

El compromís del Ministeri de completar el nou catàleg i substituir totes les titulaci-
ons antigues per titulacions noves és per abans de l’1 d’octubre del 2007. 

Pel que fa als estudis de postgrau, són la peça clau d’aquest nou panorama d’ense-
nyaments. Els estudis de grau seguiran sent uns estudis molt regulats, mentre que els en-
senyaments de màsters i de postgraus són o pretenen ser totalment desregulats, excepte
alguns. No hi haurà directrius pròpies d’ensenyaments de postgrau. S’oferiran els ense-
nyaments de postgrau que tinguin sentit tant per la capacitat d’especialització que pu-
gui assolir un cert àmbit en una universitat com per l’atractiu que puguin tenir aquests
estudis per als alumnes que s’hi vulguin especialitzar. Són uns estudis clarament orien-
tats a l’especialització dels estudiants, en la seva formació tant acadèmica, professional
com investigadora. 

Un element important d’aquests nous estudis és el màster. Per accedir-hi es preveu
que s’hagi de tenir un títol de grau, això és una obvietat, o un títol estranger homologat
que permeti l’accés a un de grau. Però també s’hi pot accedir sense títol de grau sempre
que l’alumne hagi cursat i aprovat com a mínim 180 crèdits de grau entre els quals hi
hagi la totalitat dels continguts formatius d’un grau. 

Un altre element important de cara a la mobilitat és que hi podran accedir els titu-
lats estrangers que no tinguin el títol homologat, un cop la Universitat hagi comprovat
el nivell formatiu equivalent. Aquella persona que entra en la titulació no té el graduat
homologat, però sí que tindrà el màster oficial. Ens porta responsabilitat a les universi-
tats, però també posa èmfasi en la necessitat que els processos d’acreditació de tots ple-
gats siguin rigorosos perquè, com a sistema públic, tenim un sistema de contractació de
professorat, d’homologació de titulacions etc. força exigent que pot ser, en alguns ca-
sos, més exigent que per al sistema privat. És a dir, que la flexibilització introduïda pel
decret de postgrau és benvinguda de cara a l’autonomia universitària, però ha d’anar
acompanyada forçosament pel rigor en l’avaluació i l’acreditació de titulacions. 

Un altre aspecte és que l’admissió corre a càrrec de l’òrgan responsable del pro-
grama de postgrau i que els criteris i els requeriments els estableix la universitat. 

El doctorat, en aquest programa de postgrau, es defineix com un element formatiu
dins d’un programa oficial de postgrau. És una part orientada a la formació avançada en
les tècniques de recerca. 

Un programa de postgrau que vulgui conduir a l’obtenció d’un doctorat haurà d’es-
pecificar unes línies d’investigació implicades i també una relació de professors i inves-
tigadors encarregats de la direcció de tesis. 

Per accedir a un doctorat, cal un títol de màster o, com a mínim, 60 crèdits de
postgrau, sempre amb un mínim de 300 crèdits en el conjunt de formació de grau i de
postgrau. El ciutadà és el responsable de la seva carrera formativa.

Pel que fa la tesi doctoral, l’òrgan responsable és el que signa el director de tesi. És
a dir, la tesi s’hauria de poder desenvolupar dintre de les línies d’investigació que co-
breix el programa oficial de postgrau, i el director/a de la tesi ha de ser un doctor/a amb
experiència investigadora acreditada. Un doctorand que no presenti la tesi abans dels
sis mesos de l’entrada en vigor del Reial decret l’haurà de presentar d’acord amb el nou
procediment.

L’actual Conselleria de la Generalitat aposta decididament pel model de Bolonya,
(3+2), posa molt èmfasi en l’estructura 180-120 (180 de grau i 120 de postgrau), i
també en la necessitat d’introduir en totes les titulacions el perfil formatiu i el model
d’ensenyament i d’aprenentatge d’acord amb aquest model de convergència. 

La Conselleria, en aquest temps, també ha convocat ajuts per a la internacionalitza-
ció dels postgraus a través de l’AGAUR. La política catalana de la Generalitat en
aquesta construcció de l’espai europeu de recerca, representa un esforç considerable
en recerca. que incrementa el pressupost un 38%, així, a la URV el nombre de beques
predoctorals passa de les 10 actuals a 19, i es creen nous programes d’investigadors.
També s’augmenta la subpartida de convocatòria del pla de l’equipament del Pla d’In-
fraestructures.

La Generalitat vol ordenar el mapa d’estructures de recerca, categoritzar les actuals
i iniciar un programa d’acreditació d’aquestes estructures. 
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La Universitat està en una situació certament excepcional, si és que es publiquen
els decrets tal com està anunciat. Tothom treballa amb aquesta hipòtesi. El DURSI plan-
teja que la programació de nous ensenyaments per enguany també serà excepcional i
serà de mínims. 

INFORME DE LA SÍNDICA DE GREUGES

La Sra. Isabel Baixeras ha estat síndica de greuges de la URV cinc anys i s’adreça per
darrera vegada al Claustre per rendir comptes. 

És sabut que el/la síndic/a de greuges universitari ha de vetllar pel respecte dels
drets dels universitaris i ha de procurar restablir la situació quan aquest respecte hagi
pogut ser transgredit puntualment per alguna raó. Però, a més a més, la síndica té una
segona funció, tan important com la primera, que és, una vegada a l’any, fer la recom-
posició de tot el que ha passat, de totes les actuacions particulars que ha dut a terme,
treure’n unes conclusions generals i traslladar-les al Claustre, el qual legitima tota la
seva actuació. L’informe de l’activitat de la Sindicatura de Greuges durant el curs 2003-
04 conté set recomanacions escrites amb la menció de cinc actuacions que ha pres
d’ofici i una ressenya breu de 48 actuacions que s’han resolt sense necessitat de reco-
manació escrita, ja sigui perquè han estat simples informacions o orientacions, o bé
perquè s’han resolt pel sistema de la mediació. El nombre d’actuacions es manté molt
regular any rere any. 

Ha treballat amb tots els estaments de la Universitat i amb independència de l’èxit o
el fracàs que hagi pogut tenir el treball sempre l’ha pogut fer bé, amb comoditat i amb
bons mitjans. 

La figura del/de la síndic/a s’ha consolidat com un element de referència en la vida
de la Universitat. És un referent per a la garantia dels drets dels universitaris i, cada ve-
gada més, és un mecanisme sempre present per a la resolució dels conflictes i la media-
ció. 

La Sra. Baixeras ha treballat cinc anys a la URV fent molt bona feina, amb rigor i se-
riositat. Ha mostrat la seva honestedat i independència i ha aconseguit mantenir i, fins i
tot, incrementar la credibilitat de la Sindicatura de Greuges de la URV. L’obligatorietat
del relleu comporta trobar una persona reconeguda per la Universitat però, alhora, per
la societat, íntegra, solvent, a qui es consideri totalment independent del Rectorat. Així
el rector proposa al Claustre el Sr. Francisco Zapater, qui es compromet a: defensar els
drets fonamentals i les llibertats de tothom, desactivar els conflictes interpersonals i
consolidar i prestigiar aquesta jove institució de la Sindicatura de Greuges.
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Càrrecs i personal

1  S´acorda aprovar la designació del Sr. Francisco Zapater Esteban com a síndic de
greuges de la Universitat amb el resultat de la votació següent: 

- Vots afirmatius: 50
- Vots negatius: 3 
- Vots en blanc: 4
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CONSELL DE GOVERN DE 22 DE DESEMBRE DE 2004

Informe del Rector
El rector comença per destacar aquells aspectes de la política universitària que, segons
el seu criteri, són més importants per poder ser discutits i valorats convenientment. 

POLÍTICA ESTATAL

Reunió de la Comissió Acadèmica del Ple del Consell de Coordinació Universitària
(CCU) i de la CRUE, de la qual cal destacar els punts següents:

- Creació d’una comissió sobre metodologia docent per intentar minimitzar el fra-
càs escolar i equiparar els becaris de formació de personal investigador a figures més
pròpies del règim laboral amb un sou d’uns 1.100 euros mensuals.

- Pel que fa a la política científica:
1. Canvi en l’estratègia de finançament dels projectes de recerca per part del Minis-

teri d’Educació. Destaquen:
- l’increment dels cànons, que passarà del 15% al 19 i que s’espera que augmentin,

successivament, fins al 27%;
- un finançament més alt per als grups més consolidats i 
- una subvenció per fomentar nous grups.
2. Programa d’incentius per crear llocs estables d’investigadors. Sembla que hi

haurà unes 300 places, una convocatòria conjunta amb les comunitats autònomes i, a
més, estaran finançades durant tres anys.

3. Una política intensiva sobre la creació de parcs cientificotecnològics mitjançant
el capítol 8, és a dir, el sistema de crèdits a retornar.

4. Anunci d’un programa d’instal·lacions científiques singulars d’alta volada. 
- Pel que fa als decrets que regularan els procediments per establir els estudis de grau

i de postgrau, sembla que el Consell de Ministres els aprovarà en les properes setmanes.
Això comportarà que el Ministeri tingui enllestit el catàleg d’estudis de grau l’1 de maig
del 2005, fet que permetrà homologar títols entre les diferents universitats, públiques o
privades. De moment, ja s’ha establert un procediment inicial per començar a elaborar el
catàleg, a través de quatre subcomissions del CCU, formades pels rectors i els consellers
del CCU dels principals àmbits de coneixement amb la comesa de redactar una proposta
de catàleg dels títols de cada un dels àmbits. Després aquesta proposta serà discutida ex-
ternament i es consultarà en diferents fonts, universitàries i no universitàries, de manera
que el Govern pugui aprovar-lo abans de l’1 de maig. A partir d’aquí, entre l’1 de maig
del 2005 i finals del 2007, s’aprovaran les directrius de tots els títols que estiguin en el
programa, de manera que progressivament les universitats puguin anar transformant els
seus títols actuals en les noves titulacions que figuraran en aquest catàleg de títols. 

Així mateix, el Ministeri ha fet públics els criteris que s’utilitzaran per acreditar els
títols que tinguin validesa oficial i d’aquesta manera poder posar en marxa noves titula-
cions de grau i de postgrau. El rector explica que quan es coneguin els ítems que es fa-
ran servir per a aquestes acreditacions se n’informarà tots els centres.

- Es va demanar un informe sobre la renovació dels membres dels comitès assessors
de la Comissió Estatal d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNAAI) amb el qual no
va estar d’acord el Comitè de Coordinació. 

- D’altra banda, en el Ple la ministra va parlar del temes següents:
A. Les estructures de l’espai europeu, el finançament de les universitats i el comen-

çament dels treballs de la comissió de finançament, ja nomenada. 
B. La reforma de la LOU, sobre la qual va destacar:
B.1. L’accés (prova única) a la universitat i la necessitat de fer un estatut de drets i

deures dels estudiants, amb l’objectiu de minimitzar el fracàs escolar. 
B.2. El canvi de règim jurídic de l’ANECA, amb la finalitat de potenciar l’autonomia

universitària. Ha deixat que els estatuts de cada universitat estableixin els seus sistemes
de govern. 

B.3. La modificació de les figures de professorat, la forma de selecció i la retribució.
Amb relació a les acreditacions i les habilitacions, no està tancat; així doncs, sembla
que es poden continuar prorrogant els terminis transitoris i, com a conseqüència, es
mantenen els associats a temps complet.

Per tant, sembla que el Ministeri té la voluntat de portar a terme una reforma consi-
derable de la LOU, tot i que les universitats li han demanat una reforma molt menor.

POLÍTICA CATALANA

Hi ha dos temes principals sobre la taula:
- El sistema de finançament
- La programació
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El rector fa referència a les reunions i discussions entre les universitats i destaca el
clima de confrontació que hi ha, produït en gran part per l’entrada en funcionament, fa
tres anys, del nou sistema de distribució de recursos entre universitats. En aquest sentit, és
important la trobada de l’AQUP, que es va fer el 13 de desembre, per buscar sortides a
aquesta situació. Es va acordar potenciar l’associació d’universitats, sobretot en temes de
programació i finançament, per tal d’arribar a un acord, a una postura única davant de
l’Administració. És l’única forma d’exercir l’autonomia universitària, amb força, coope-
rant i compartint per competir. No obstant això, el rector, tot i que confia en la col·labora-
ció entre les institucions, expressa els seus dubtes sobre com s’acabarà aquesta situació.

Pel que fa al finançament, el conseller va proposar, en la darrera reunió del Consell
Interuniversitari, modificar el sistema de distribució de recursos amb la idea de fer-lo
més estable i, sobretot, no tan sensible a les variacions dels estudiants. En aquest sentit,
per tal d’anar corregint de manera progressiva una situació de finançament molt dife-
renciada entre universitats, el conseller ha proposat introduir el criteri de “l’import a
convergir”, que tant el rector com el Consell de Govern consideren molt just.

Així mateix, comenta el rector, si el nou model de finançament s’apliqués directa-
ment hi hauria moltes universitats que rebrien molts menys diners dels que rebien fins
ara. D’aquí que la proposta sigui anar suprimint l’import per convergir, de forma pro-
gressiva, cap a un 20% anual fins que, passats cinc anys, cada universitat rebi el que re-
alment li pertoqui segons el model. Això, que afecta dues universitats, la UB i la
Universitat Pompeu Fabra, ha provocat una pressió política considerable. La tesi del
conseller és que els estudiants han de rebre el mateix finançament, independentment
de la universitat on estiguin matriculats, idea que comparteix la URV. S’ha mantingut un
finançament similar a anys anteriors a les universitats que estaven molt finançades i,
d’altra banda, s’ha augmentat considerablement a les pitjor finançades.

L’altra gran qüestió fa referència a la programació, específicament, dels ensenya-
ments de grau. Tots som conscients del canvi produït amb el sistema de Bolonya. Sem-
bla que el nou catàleg de títols de grau sortirà entre el maig i el juny i que hi ha una
porta oberta de manera excepcional per poder continuar programant ensenyaments
amb el sistema antic. De fet, es va obrir la programació i les diferents universitats van
presentar les seves propostes. Hi ha molta tensió perquè algunes universitats consideren
que han estat discriminades negativament. En aquest sentit explica la reunió de la Co-
missió de Programació de la setmana passada, en la qual sembla que es va arribar a un
principi d’acord entre les universitats per reduir sensiblement les peticions de noves
programacions. Pel que fa a la URV, se centrarà en els ensenyaments de biotecnologia i
arquitectura, i deixarà els altres dos ensenyaments plantejats, arquitectura tècnica i be-
lles arts, per a més endavant. Destaca: 

- Amb relació a la biotecnologia, l’han sol·licitat inicialment 5 universitats: UdG, UB,
UPF, UdL i URV. La Comissió va decidir concedir aquest ensenyament a la UB (només 2n
cicle) i a la UdL i a la URV (1r i 2n cicle). Hi van renunciar, doncs, UPF i UdG, tot i que,
després d’uns dies, la UdG ha tornat a dir que no pot deixar d’oferir biotecnologia. El rec-
tor opina que la URV està ben situada per poder aconseguir aquesta titulació. 

- Amb relació a l’arquitectura, les sol·licituds han estat tres: UdG, URL (a Tarragona)
i URV (a Reus). Cal esperar la decisió de la Conselleria entre la Ramon Llull i la URV. 

Un altre tema a què fa referència és el dels màsters. Comenta que encara no està
clar el decret que permetrà dissenyar el mapa de màsters. No obstant això, de moment,
la Generalitat ha acordat amb les universitats la possibilitat de programar com a oficials
màsters amb la consideració de màsters Erasmus-Mundus. En el cas de la URV, aquesta
decisió afecta el màster en Prehistòria. No descarta, de totes maneres, la possibilitat
d’obrir-se cap a altres ensenyaments en el moment en què es publiqui el decret. 

POLÍTICA PRÒPIA DE LA URV

- Diversos col·lectius de la URV han presentat 60 expressions d’interès de màsters,
amb una distribució desigual entre els centres. Aquesta xifra respon al potencial que
tenen els grups de recerca de la Universitat, que permet disposar d’un bon material per
poder començar a treballar, planificar i organitzar un mapa de màsters. No obstant
això, el rector destaca la falta de resposta d’alguns àmbits de coneixement, als quals
demana que hi participin amb la finalitat de dissenyar un mapa de màsters equilibrat,
que no deixi entorns significatius d’estudiants sense sortides en màsters professionalit-
zadors. Es tracta de poder discutir una proposta definitiva i arribar a formular-la a tra-
vés de la Comissió Acadèmica i de la Recerca, conjuntament amb els centres i tots
aquells que han presentat propostes. La idea, per tant, és poder portar aquesta pro-
posta al Consell de Govern abans de l’estiu, de manera que, quan la Generalitat co-
menci a discutir la programació, l’any vinent, la URV disposi d’un mapa argumentat,
avaluat i ben plantejat. 

- S’han sol·licitat 11 estructures de recerca. Es farà el que s’havia acordat, és a dir,
concretar les peticions, avaluar-les i posteriorment portar-les al Consell de Govern per
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estudiar-ne la viabilitat. Queda molta feina per fer abans de trobar una proposta vàlida i
amb el màxim consens possible perquè sigui creïble per a la Generalitat.

- Una altra qüestió que cal destacar és la reunió de tancament del Contracte pro-
grama amb la Generalitat, molt satisfactòria. Ha permès consolidar el finançament que
ja tenia la Universitat, perquè s’han aconseguit els objectius planificats.

- S’ha començat a posar en marxa el campus de les Terres de l’Ebre. El Parlament de
Catalunya s’ha compromès a finançar-lo amb 1.000.000 euros per poder iniciar el pro-
jecte. El rector ha nomenat el Dr. Azael Fabregat per engegar-lo. 

- També, tal com ja es va informar en el Consell de Govern anterior, s’ha designat un
comitè d’avaluació institucional, coordinat pel Dr. Jordi Cartanyà, que ja ha començat a
treballar i que s’espera que compleixi els terminis d’avaluació fixats.

DOCÈNCIA

El nombre d’alumnes definitivament matriculats a la Universitat el curs 2004-05, és
d’11.322. A aquesta xifra cal sumar-hi els estudiants d’Enologia, que no comencen fins
al mes de gener. Això vol dir una disminució, respecte a l’any anterior, del 3,6% de la
matrícula total, sense variacions destacades en centres determinats. Assenyala, no obs-
tant això, l’augment de matriculats en Medicina, un 8% més, i l’increment, evident, en
Turisme, d’un 51%, en plena fase de creixement. Malgrat la disminució produïda,
valora positivament els resultats. Sembla que el sistema és més eficient perquè es com-
prova que s’està reduint, de forma mitjana, el temps de permanència dels estudiants a
la Universitat, ja que els estudiants acaben abans les carreres. Tot i que aquesta dismi-
nució penalitza l’economia universitària, pel sistema de distribució de finançament de
la Generalitat, s’està en bona direcció pel que fa a nivell d’eficàcia del sistema docent i,
per això, el rector expressa la seva satisfacció.

D’altra banda, progressivament es van posant en marxa consells d’assessors dels cen-
tres, iniciativa ja plantejada a l’Estatut de la Universitat. Aquests organismes poden ajudar
a avançar en la interacció amb la societat i en la supervisió externa dels ensenyaments de
la Universitat. El rector anima tots els centres a tirar endavant aquesta iniciativa. 

Fa una valoració molt positiva del Fòrum de l’Ocupació, iniciativa nova en la qual
han participat força empreses i, sobretot, firmes importants quant a contractació de per-
sones del territori, molt interdisciplinàries, de tots els àmbits de l’activitat econòmica.
D’altra banda, destaca el lliurament de molts currículums per part d’estudiants d’ense-
nyaments diversos. Afegeix que força empreses presents en el fòrum estaven molt satis-
fetes de la iniciativa. Per aquest motiu, es vol repetir i ampliar l’any vinent. Subratlla, no
obstant això, la poca participació del personal docent de la Universitat, col·lectiu a qui
convida a participar-hi en la propera edició, com a mitjà per contactar amb empreses
interessades a col·laborar amb la Universitat.

Amb relació al desenvolupament del Pla Estratègic de Docència, aprovat pel Claus-
tre, s’ha demanat la col·laboració del Dr. Mitjavila, responsable de la càtedra Unesco
de Gestió Universitària, de la Universitat Politècnica de Madrid, per fer un seguiment
extern del desenvolupament del Pla i saber d’aquesta manera si es va per bon camí.

Quant al desenvolupament del Pla Estratègic, s’ha creat una unitat de suport meto-
dològic, dins del Servei de Recursos Educatius. S’ha de convertir en una eina per millo-
rar la tasca de planificació estratègica docent i l’orientació dels plans d’estudis per
adaptar-los a l’EEES.

Per últim, amb relació a la docència, destaca l’acord entre la Universitat i la Diputa-
ció de Tarragona per coordinar part de la docència que la Diputació té assignada en Be-
lles Arts i que la URV, de forma col·lateral, tira endavant a través d’Història de l’Art. S’ha
creat una comissió mixta en la qual participen responsables polítics, tècnics i els direc-
tors de les escoles d’art i oficis de la província, per part de la Diputació, i alguns res-
ponsables acadèmics, la degana de la Facultat de Lletres i un professor d’Història de
l’Art, per part de la Universitat. L’objectiu de la Diputació és establir títols propis, vincu-
lats al món de la creació artística, aproximant aquests estudis a la Universitat. La URV,
per la seva banda, pretén trobar la manera d’avançar en la intenció de posar en marxa
els estudis de Belles Arts com a complement als estudis d’humanitats.

RECERCA

Informa de la constitució definitiva de la Fundació que ha de regir l’Institut de Paleoe-
cologia Humana i Evolució Social, que acollirà principalment el grup de recerca en
Autoecologia del Quaternari. Hi ha un finançament previst, concedit per Generalitat,
d’uns 600.000 euros (uns 100 milions de pessetes) i una aportació per part de la URV
prevista als pressupostos anuals. A més, la Generalitat s’ha compromès a finançar més
places d’investigadors del grup de prehistòria, fet que facilita que aquest Institut pugui
tirar endavant.

Fa una valoració molt positiva de la Setmana de la Ciència, amb un èxit aclaparador
quant a la presència d’estudiants, sobretot de secundària. 
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Pel que fa a interacció amb el territori, destaca un seguit d’iniciatives:
- Una per fer un centre d’innovació en el sector enològic a Falset.
- Una altra que se signarà el dia 23 de desembre, impulsada pel CIDEM, per crear

un centre tecnològic de la indústria de la fusta a la Sénia. Es tracta d’un projecte con-
junt entre el CIDEM, els empresaris del sector i la URV.

- Una altra, que és la creació del Centre d’Innovació i Recerca en Turisme i Oci. Es
van reunir els empresaris i la Universitat amb els consellers Solà i Huguet per presentar-
los el projecte. Sembla que l’acollida va ser bona i s’espera poder concretar el projecte
en els propers mesos. 

Aprofita el moment per informar de la incorporació a la Gerència, a partir del gener,
del Sr. Artur Martí, enginyer informàtic, expert en gestió, que s’encarregarà del funcio-
nament de tot l’àmbit de serveis relacionats amb els recursos materials de la Universi-
tat. Substituirà la Sra. Mallafré, a qui agraeix la seva col·laboració. 

Finalment hi ha dos temes més a comentar: 
- Un fa referència a una pràctica a la FURV, derivada de projectes diversos, princi-

palment de col·laboració amb la UOC, on professorat de la URV participa i rep els cor-
responents complements de retribució com a col·laborador. Fins ara els recursos rebuts
es posaven en comptes de la FURV, que s’encarregava de gestionar-los. S’ha comprovat
que això és complex a causa de la fiscalitat. Per tant, s’ha de millorar el sistema de ges-
tió i, per això, a partir del gener se seguirà molt de prop per veure com s’ha d’aplicar.

- L’altre tema surt avui al Diari de Tarragona amb el titular:“Pulso en la URV para de-
cidir qué departamento hará la agenda XXI”. Diu: “Jurídiques renuncia a redactar los
criterios medioambientales”. El rector comenta que és una informació que ha conegut
pel diari i que, per tant, l’ha sorprès. Lamenta si no ha estat prou al costat dels departa-
ments. Fa temps, l’Ajuntament va encarregar a la Universitat l’elaboració de l’agenda
XXI. Per aquest motiu, el rector va demanar a un grup de recerca de la Universitat amb
experiència en el tema d’elaboració d’agendes, una proposta, però l’Ajuntament va
desestimar-la perquè la trobava massa cara. Després, el consistori va decidir encarregar
la proposta a un professor de la Universitat. Assenyala que ha parlat amb l’alcalde per
recordar-li que, si vol que ho faci la Universitat, s’haurà d’adaptar a les normes de la
URV i caldrà el conveni corresponent. Lògicament, això no vol dir que un professor o
grup de professors no ho puguin fer, però, la responsabilitat serà d’ells i no de la URV.
Aquest és el motiu pel qual, pensa el rector, s’ha generat el titular del Diari, i, en reali-
tat, no és un pols sinó una simple qüestió d’optar entre la URV com a institució o pro-
fessorat pertanyent a la URV. 
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Disposicions

1  S’aproven les modificacions del pressupost de la URV 2004

INGRESSOS

Aplic. Explicació de l’ingrés Quartes
econ.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos -300,34
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 0,00

312 Preus públics 0,00
3121 Matrícules
3122 Ingressos INAPE
3123 Beques família nombrosa
3129 Escoles adscrites

313 Cursos doctorat 0,00
3131 Cursos de Doctorat

319 Altres preus públics 0,00
3191 Proves d’aptitud per l’accés a la U. (PAAU)
3192 Proves d’aptitud per a majors de 25 anys
Article 32. Prestació de serveis -300,34

323 Serveis universitaris generals 0,00
32301 Servei Lingüístic

 32302 Servei de Biblioteca
32303 Préstec interbibliotecari
32304 Servei de Publicacions
32305 Unitat d’Audiovisuals
32306 Serveis varis
32307 Unitat d’Esports
32308 Instal·lacions Sant Jordi

325 Serveis universitaris de transferència 0,00
32501 OTRI
32502 STQ

 32503 S. Arqueologia
326 Aules d’Extensió Universitària 0,00

32601 Aula de Música
32602 Aula de Teatre

327 Serveis Universitaris de Recursos 0,00
32701 Servei de Recursos Tècnics
32702 Servei de Recursos Científics
32703 Servei de Recursos Educatius

329 Altres prestacions de serveis -300,34
 3291 Cursos de Postgrau
 3292 Seminaris, Congressos i Simposis -300,34

3293 ICE (Ingressos CAP)
3294 Universitat d’Estiu
3295 Servei Lingüístic

 3299 Altres prestacions de serveis
Article 33. Venda de béns 0,00

330 Venda de publicacions pròpies 0,00
333 Venda de béns de promoció 0,00
336 Venda d’impresos i sobres de matrícula 0,00
339 Altres vendes 0,00

Article 38. Reintegrament exercicis tancats 0,00
380 Reintg. exerc. tancats 0,00
389 Altres reintegraments 0,00

Article 39. Altres ingressos 0,00
399 Altres ingressos 0,00
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Capítol 4. Transferències corrents -79.291,62
Article 40. Transferències Estat -71.958,08

401 Transferències de l’Estat -71.958,08
4011 Subvencions DGES -7.538,32
4016 Subvencions Ministeri Ciència i Tecnologia -60.313,49

 4019 Altres subvencions de l’Estat -4.106,27
Article 41. Transferències Org. Auton. Admin. 0,00

411 Transferències d’Org. Autònoms Administratius 0,00
Article 45. Transferències de la Com. Autònoma 0,00

450 Transferències de la Generalitat 0,00
 4501 Departament de Presidència 0,00
 45011 Subvenció nominativa
 45012 Subvenció Concell Social
 45013 Subvenció Servei Lingüístic
 45014 Subvencions Tribunals Concursos
 45015 Subvenció COU-PAAU
 45019 Altres subvencions

4502 Departament de treball 0,00
45021 Subvenció 

 45029 Altres
4503 Departament d’Ensenyament 0,00

45031 Subvenció activitat ICE
 45039 Altres

45041 Departament de Cultura 0,00
45041 Subvencions D. de Cultura

4506 Departament de Medi Ambient 0,00
45061 Subvencions D. Medi Ambient

4509 Altres departaments 0,00
45091 Subvencions altres departaments

459 Transf. d’organismes autònoms de la CCAA 0,00
4591 Transf. d’organismes autònoms de la CCAA 0,00
Article 46. Altres adm. públiques locals -0,72

460 Subvencions Ajuntament 0,00
462 Subvenció Diputació -0,72
469 Altres subvencions 0,00

Article 47. Subv. entitats privades 0,00
479 Subvencions entitats privades 0,00

4791 Subv. entitats priviades sense conveni
4792 Subv. entitats privades amb conveni
Article 48. Subv. d’institucions sense ànim de lucre -7.332,82

480 Subvencions de famílies i institu. sense ànim de lucre -7.332,82
Article 49. Transferències de l’exterior 0,00

492 Transferències de la Unió Europea 0,00
499 Altres transferències de l’exterior 0,00

Capítol 5. Ingressos patrimonials 0,00
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 0,00
540 Rendes béns immobles 0,00

5401 Lloguer d’aules
5402 Lloguer instal·lacions Sant Jordi
5409 Altres lloguers
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
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Capítol 7. Transferències de capital -883,95
Article 70. Transf. recerca estat -669,89

701 Projectes de recerca -669,89
 7011 Ministeri d’Educació i Cultura -83,53

70111 Transf. de la CICYT -83,53
70112 Transf. de la DGES
70119 Altres transferències

7012 Ministeri d’Afers Exteriors 0,00
7013 Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 0,00
7014 Ministeri d’Afers Socials 0,00
7015 Ministeri de Sanitat i Consum 0,00
7016 Ministeri de Ciència i Tecnologia -586,36

70161 Ministeri de Ciència i Teconologia -586,36
70169 Altres transferències de l’Estat

7017 Ministeri d’Economia 0,00
709 Altres transferències 0,00

Article 75. Transf. de capital de la Generalitat -63,85
751 Transf. de capital de la Generalitat 0,00

7511 Dept. Presidència 0,00
75111 Direcció General de Recerca

751111 DGR. Projectes
751112 DGR. Infraestructura
751113 DGR. Mobilitat
751114 DGR. Becaris
751119 DGR. Altres

75112 Direcció General d’Universitats
751121 DGU. Projectes
751122 DGU. Infraestructura
751123 DGU. Mobilitat
751124 DGU. Becaris
751129 DGU. Altres

75119 Altres direccions generals
7512 Dept. de Cultura 0,00

751211 Dept. Cultura Projectes
7513 Departament de Medi Ambient 0,00
7514 Departament de Sanitat i Seguretat Social 0,00
7515 Departament d’Indústria i Energia 0,00

759 Altres transferències -63,85
Article 76. Transf. d’ens locals 0,00

760 Transferències d’ajuntaments 0,00
761 Transferències de la Diputació –Infraestructura– 0,00

7611 Diputació de Tarragona
 7619 Altres diputacions
769 Altres transferències 0,00

Article 77. Transf. d’entitats privades -150,21
779 Transf. de capital d’entiats privades -150,21

Article 79. Transferències exteriors 0,00
790 Transf. Comunitat Europea 0,00
799 Altres transferències 0,00

Capítol 8. Actius financers -50.706,51
Article 83. Préstecs a curt termini 0,00

830 Préstecs a curt termini
Article 87. Incorporació de romanents -50.706,51

870 Romanent de tresoreria genèric 0,00
871 Romanent de tresoreria afectat i especial -50.706,51

Baixes de romanents 
Capítol 9. Passius financers 0,00
Article 91. Préstecs rebuts en moneda nacional 0,00

913 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic 0,00

TOTAL -131.182,42

2  S’aprova el pressupost de la URV per a l’any 2005, del qual es publicarà monogrà-
fic, amb el resultat de la votació:

Vots a favor: 33
Vots en contra: 2
Abstencions: 5
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3  S’aproven les línies estratègiques dels contractes programa de centres i departa-
ments.

DESENVOLUPAMENT DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2005
CENTRE/ESCOLA:

OBJECTIU/ACTUACIÓ

EIX 1: FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE

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

- Implantar els plans de millora derivats dels processos d’avaluació institucional
de la qualitat dels ensenyaments realitzats. 

- Adaptar les titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior
- Implantar les accions derivades del Pla Estratègic de Docència
- Facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiant de nou ingrés a la URV

EIX 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I CONEIXEMENTS

6. Potenciar la qualitat i la productivitat científica
7. Promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la innovació

EIX 3: ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL

8. Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial
9. Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV

- Potenciar la mobilitat dels estudiants i professors
- Impulsar les titulacions conjuntes i els processos de reconeixement mutu de
títols amb altres universitats europees 

- Establir mecanismes de seguiment del funcionament dels Consells Assessors de
Centre

- Facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiant estranger de nou ingrés a la URV

EIX 4: QUALITAT, GESTIÓ I RECURSOS HUMANS

10. Impulsar el canvi de model organitzatiu i millora dels sistemes transversals de
direcció estratègica

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

docència, recerca i gestió
- Articular mecanismes de comunicació de la informació institucional (p.e, con-
tractes programa, convocatòries, etc.)

- Implantar mecanismes de seguiment de les accions administratives que són res-
ponsabilitat del centre

- Participar en processos d’acreditació i certificació
- Potenciar la coordinació entre centres i departaments afins

DESENVOLUPAMENT DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2005
DEPARTAMENT:

OBJECTIU/ACTUACIÓ

EIX 1: FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE

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

- Impulsar la qualitat dels doctorats mitjançant la consecució de la Menció de
qualitat

- Implantar els plans de millora derivats dels processos d’avaluació institucional
de la qualitat dels ensenyaments realitzats

- Implantar les accions derivades del Pla Estratègic de Docència

EIX 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I CONEIXEMENTS

6. Potenciar la qualitat i la productivitat científica
7. Promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la innovació
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- Planificar les activitats de recerca basada en l’anàlisi de la productivitat cientí-
fica

- Impulsar la col·laboració entre els grups de recerca i la participació en centres
de recerca

- Augmentar la participació dels grups de recerca en convocatòries competitives

EIX 3: ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL

8. Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial
9. Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV

- Impulsar la internacionalització de la recerca: potenciar la participació en xar-
xes internacionals, les col·laboracions amb altres grups de recerca, etc.

- Impulsar la internacionalització en els programes de doctorat, sobretot incre-
mentant el nombre d’alumnes estrangers

- Impulsar la participació en Centres d’Innovació, Parcs Científics i altres iniciati-
ves lligades al territori

EIX 4: QUALITAT, GESTIÓ I RECURSOS HUMANS

10. Impulsar el canvi de model organitzatiu i millora dels sistemes transversals de
direcció estratègica

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

docència, recerca i gestió
- Articular mecanismes de comunicació de la informació institucional (p.e, con-
tractes programa, convocatòries, etc.)

- Implantar mecanismes de seguiment de les accions administratives que són res-
ponsabilitat del departament

- Avaluar l’acompliment del pacte de dedicació
- Planificar i prioritzar la formació del professorat relacionada amb l’adaptació a
l’EEES

4  S’aprova la creació de l’Associació d’antics alumnes i amics de la URV

SITUACIÓ ACTUAL

Associacions ja constituïdes

FCEE
FCJ
ETSEQ
FQ 
APELLC (Associació de Professionals i Estudiosos de la Llengua i Literatura Catala-
nes)
ETSE (sense activitat)

Associacions en fase de constitució

FL
Ensenyament d’Antropologia
FCEP

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

Cooperar en la promoció, divulgació i difusió dels objectius de la Universitat Rovira i
Virgili, com a entitat pública catalana de recerca i d’ensenyament universitari superior, i
promocionar i divulgar alhora l’activitat de les seves estructures i col·lectius.

Afavorir vies de comunicació constant i permanent entre la URV i la societat, repre-
sentada per entitats i organismes socials, culturals, polítics i econòmics.

Fomentar la participació de les persones i dels col·lectius vinculats a la Universitat,
ja sigui per relacions anteriors o per proximitat emfàtica, en les seves activitats i crear
espais comuns de debat i reflexió.

Col·laborar amb la URV duent a terme les accions i gestionant els serveis que la
URV li pugui demanar, sempre que responguin a algun dels objectius anunciats.

Promocionar i donar suport a les associacions de centres o ensenyaments de la URV. 
Promocionar la creació, el desenvolupament i les activitats de les associacions d’an-

tics alumnes d’ensenyaments.

QUI EN FORMA PART?

Antics alumnes de la URV
Amics de la URV 
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Persones físiques que manifestin afinitat professional o que mostrin especial inte-
rès en els objectius de la URV
Empreses i entitats que s’identifiquin amb les finalitats de la URV
Persones físiques o jurídiques que col·laborin de manera especial amb la Univer-
sitat

ÒRGANS DE GOVERN

ASSEMBLEA GENERAL

És el màxim òrgan de representació
Està formada per tots els socis, tant persones físiques com jurídiques

JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan de govern, de representació i de direcció de l’Associació 
Està formada per una representació dels socis (persones físiques i jurídiques)

GRUPS DE TREBALL 

Nomenats ad-hoc per tractar temes específics

SOSTENIMENT ECONÒMIC

El sosteniment de l’Associació ha de venir de:
La URV, fonamentalment, mitjançant un conveni negociat que especifiqui el
suport econòmic i els recursos humans que la URV posarà a disposició de l’Asso-
ciació
Els socis corporatius
Les donacions
Els serveis que pugui oferir l’associació

CARNET URV

Els associats el podran obtenir de manera opcional
L’Associació haurà de negociar amb la URV els serveis que s’hi adscriguin
Es proposa que tingui un preu reduït
L’Associació coordinarà l’obtenció dels carnets i en realitzarà la gestió econòmica

TEMPORITZACIÓ ACCIONS IMMEDIATES

RECURSOS NECESSARIS

Recursos humans: gestió administrativa i econòmica, promoció i gestió tècnica.
Base de dades i programari de relacions externes (CRM) per gestionar l’Associació.
Manteniment bàsic de l’Associació.

Acció Responsable 10-04 11-04 12-04 01-05 02-05

Contactes preliminars amb 
associacions

Vr. ITiS

Proposta estatuts associació Vr. ITiS

Aprovació Associació a la 
URV

Vr. ITiS CdG

Promoció Associació GCiRE

Gestió carnet + serveis ads-
crits

Gerència

Constitució Associació i 
registre

Vr. ITiS
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5  S’aprova la convocatòria de projectes d’innovació docent

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA INNOVACIÓ DOCENT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és incentivar i donar suport al professorat en
la tasca de millora de la qualitat i de la innovació docent i per això s’obre aquesta cin-
quena convocatòria d’ajuts per a la millora dels processos d’ensenyança i aprenentatge
i per a la presentació de projectes d’innovació per a l’adequació dels ensenyaments a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

ARTICLE 1. CONVOCATÒRIA

S’obre una convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament de projectes que
tinguin per finalitat la millora de la qualitat de la docència i l’adequació a l’EEES. 

ARTICLE 2. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

1. Incentivar la formació de grups de professores i professors que promoguin la in-
novació educativa mitjançant l’adequació dels ensenyaments a l’EEES.

2. Incentivar la formació de grups de professores i professors que promoguin la in-
novació educativa i la incorporació de les TIC a la seva activitat docent, així com noves
metodologies docents.

3. Desenvolupar materials docents en suport digital que tinguin en compte les ne-
cessitats formatives integrals dels estudiants i que es puguin incorporar de forma habi-
tual a les assignatures optatives, troncals i obligatòries, o que puguin ser la base
d’assignatures virtuals.

4. 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,
mitjançant la presentació d’una memòria on s’exposi el projecte d’innovació docent.
Els equips han de tenir una única persona coordinadora, la qual haurà de ser un/a pro-
fessor/a a temps complet.

ARTICLE 4. ÀMBITS PRIORITARIS DELS PROJECTES

La convocatòria és oberta a tot tipus de projectes docents (elaboració de materials
docents en format electrònic, creació d’eines docents, propostes de models pedagògics,
etc.). Els àmbits prioritaris de la convocatòria són:

a) Els projectes d’adaptació als principis de l’EEES per cursos o per ensenyaments.
b) Els processos de millora dels estudis presencials amb actuacions de suport no

presencials mitjançant l’ús de les noves tecnologies.
c) L’experimentació i pilotatge de noves metodologies docents.
d) El plantejament i orientació de les tutories.
e) El plantejament del pràcticum en l’àmbit professional (institucions i empreses).
f) El foment del treball en equip, de la creativitat i de l’esperit emprenedor dels estu-

diants.
g) Les actuacions de caràcter transversal dins d’una àrea de coneixement, d’un en-

senyament o d’una titulació, o les actuacions per potenciar la interdisciplinarietat pro-
fessional.

h) La producció de material docent orientat a la millora de la formació i del rendi-
ment acadèmic de l’estudiant, inclosa la creació de recursos didàctics en suport digital.

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. 

Aquest ajut es podrà destinar als conceptes següents:
a) Incorporació de personal de suport al projecte (tècnics i equip de becaris coordi-

nats per l’ICE i l’SRE). Cal especificar-ho a l’annex 3.
b) Formació del professorat (no inclosa dins el Pla de Formació de l’ICE). Cal especi-

ficar-ho a l’annex 4.
c) Material fungible.
d) Altres despeses, sempre que se’n justifiqui degudament la necessitat.
Els sol·licitants hauran de prioritzar els conceptes per als quals sol·licita l’ajut, se-

gons les seves necessitats.
Queda exclòs d’aquest ajut qualsevol tipus de material inventariable.
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ARTICLE 7. SOL·LICITUDS

Els projectes s’han d’adreçar a l’Institut de Ciències de l’Educació i s’han de presentar per
duplicat, i en format electrònic, al Registre General de la URV fins a l’1 de març de 2005.

ARTICLE 8. DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

1. Sol·licitud normalitzada (vegeu l’adreça http://www.ice.urv.es). Els projectes pre-
sentats han d’emplenar el qüestionari adjunt a aquestes bases.

2. Currículum educatiu del responsable del projecte (annex 1)
3. Memòria justificativa del projecte (annex 2). En aquest document s’hi haurà d’es-

pecificar: 
Equip: equip que ha de dur a terme el projecte, experiències docents prèvies

rellevants, altres projectes duts a terme pel mateix equip, i nom de la persona que el
coordina (d’1 a 2 planes).

Motivació i objectius generals: necessitat que justifiqui la realització del projecte i
objectius generals per donar resposta a aquesta necessitat (d’1 a 4 planes).

Pla de treball: lliuraments previstos, dates i descripció detallada del resultat espe-
rat del projecte (d’1 a 4 planes). Detallar, si s’escau, l’ajuda sol·licitada a l’ICE o a l’SRE
per a cada una de les tasques.

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).

4. Descripció de tasques del personal del suport (annex 3), en el cas que es demani
suport tècnic o incorporació de personal per al desenvolupament del projecte. 

5. Sol·licitud de formació (annex 4), en el cas que es requereixi alguna activitat de
formació per als membres de l’equip. 

ARTICLE 9. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La selecció, avaluació i aprovació dels projectes presentats les farà una comissió avalu-
adora, nomenada pel rector i coordinada per l’ICE. Aquesta comissió es pot assessorar
amb informes de persones expertes de les àrees temàtiques que siguin objecte dels pro-
jectes i/o sol·licitar una entrevista prèvia amb el coordinador del projecte per valorar-ne
la rellevància.

La resolució es realitzarà en un termini màxim de 60 dies a partir de la data de tan-
cament 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 hauran de signar un document d’ac-
ceptació en el qual haurà de quedar 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 responsable
del projecte; el 40% restant es lliurarà quan l’activitat hagi finalitzat i el Vicerectorat de
Docència i l’Institut de Ciències de l’Educació hagin 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.

Tarragona, desembre de 2004

6  S’acorda que tots els contractes que a partir de l’1 de gener es formalitzin amb la
Unió Europea, siguin del programa que siguin, es gestionin des del Servei de Ges-
tió de la Recerca de la URV. Aquells programes vigents actualment, a mesura que
sigui possible i tècnicament viable, es transferiran en la seva gestió a la URV.

7  S’aprova el sistema de priorització de les convocatòries de recerca

SISTEMA DE PRIORITZACIÓ D’AJUTS A LA RECERCA DE LA URV

1. MARC GENERAL DE L’AVALUACIÓ DE LA RECERCA

Presentació: L’avaluació de la recerca pretén garantir davant la societat la bona utilitza-
ció dels recursos personals, institucionals i econòmics disponibles per a aquesta activi-
tat. Per tant, l’avaluació és un instrument per a la bona utilització dels recursos públics.
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La URV, i ara també la LOU, defineixen el grup de recerca com a nucli de l’activitat
de recerca.

La URV vol alinear el seu sistema de priorització d’ajuts a la recerca amb els criteris
emprats per les altres administracions públiques (europea, estatal i autonòmica): finan-
çament d’R+D, producció científica, capacitat formativa, capacitat d’atracció d’investi-
gadors, patents...

2. REVISIÓ DEL SISTEMA DE PRIORITZACIÓ D’AJUTS A LA RECERCA 
DE LA URV

2.1. ESQUEMA GENERAL

El sistema de priorització d’ajuts a la recerca de la URV té com a objectiu reconèixer els
mèrits científics dels nostres grups de recerca per distribuir recursos humans i materials
dedicats a la investigació per fomentar la seva activitat científica.

En concret, el sistema de priorització d’ajuts a la recerca s’utilitza com a eina de
priorització de les sol·licituds en els programes de finançament de la recerca següents:

1. Personal de Suport a la Recerca (PSR),
2. Programa d’Infraestructura Científica (PIR) i
3. Beques predoctorals per a la formació d’investigadors (FI)
Per a cadascun d’aquests programes s’ha desenvolupat un procediment de prioritza-

ció específic que contempla uns criteris d’avaluació propis, que aporten indicadors de
diferents aspectes de l’activitat científica dels grups de recerca, molt útils per a l’estudi
de l’estat de la recerca a la URV.

Els criteris d’avaluació pretenen considerar tant aspectes quantitatius com qualita-
tius, a parts iguals.

Així, en els procediments de Personal de Suport de la Recerca i Programa d’Infraes-
tructura de Recerca els criteris d’avaluació emprats s’especifiquen en la Fig. 1.

PSR/PIR

Figura 1. Esquema general del sistema de priorització d’ajuts a la recerca

En el cas del procediment de priorització de becaris predoctorals, aquest equilibri
es decanta cap a la qualitat. No obstant això, alguns dels diversos criteris d’avaluació
contemplen ambdós aspectes.

Processos d’Avaluació

Àmbit organitzatiu Àmbit personal Àmbit funcional

Interns

URV
Individuals Pacte de dedicació

Col·lectius PAR

Externs

CNEAI
ANECA
AQU
AGAUR

Individuals

Trams
Habilitació
Acreditació
Avaluació

ANEP
ANECA
AGAUR

Col·lectius
Projectes
Avaluació institucional
Grups consolidats

Criteris d’avaluació Valor màx.

50% Quantitatius

Productivitat Científica 10

Potencial Humà 10

Potencial Econòmic 15

Equipament Científic Inventariat 15

50% Qualitatius
Qualitat de la Producció Científica 30

Qualitat del Finançament 20
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BECARIS FI

2.2. PROCEDIMENT DE PRIORITZACIÓ DE PSR/PIR

2.2.1. Comentaris generals

2.2.1.1 Pes de cada criteri

2.2.1.2 Ponderació en funció del màxim

La ponderació es farà segons la fórmula: x+2s
on x és la mitjana del valor de tots els grups de recerca, i s és la seva desviació es-

tàndard.
Cal eliminar els grups de recerca sense dades en un criteri en el moment de calcular

la mitjana del valor de tots els grups de recerca en aquest criteri.
Per als grups de recerca designats com a outliers, el reconeixement en punts serà de

fins al 50% més sobre el sostre establert en cada criteri.
L’avantatge d’aquest mètode enfront de l’actual és que el valor de la ponderació és

més constant al llarg dels anys.

2.2.1.3 Procediment general d’acumulació de punts

El procediment avalua cada any els últims 5 anys naturals de cada grup de recerca.
D’aquesta manera s’evita l’aparició d’anys no avaluats i elimina els errors d’avaluacions
anteriors.

2.2.1.4 Composició del grups

L’avaluació té en compte els membres integrants dels grups en el moment de l’avalua-
ció.

S’introduirà el període de vigència dels investigadors en el grup de recerca per valo-
rar les aportacions al grup de recerca durant el període d’adscripció al grup.

2.2.1.5 Temporalització

El calendari de les diferents fases serà:

Criteris d’avaluació Aspecte

Alumne
Nota mitjana de l’alumne Qualitat

Nota ponderada de l’alumne Qualitat

Grup de Recerca

Becaris vigents Qualitat Quantitat

Becaris teòrics Qualitat Quantitat

Potencial humà Qualitat Quantitat

Potencial de projectes d’R+D Qualitat Quantitat

Potencial econòmic Quantitat

Percentatge d’èxit TD/BF Qualitat

Qualitat de la producció científica Qualitat

Criteri Pes actual Proposta PIR Proposta PSR

Productivitat Científica 10% 10% 20%

Potencial Humà 10% 5% 10%

Potencial Econòmic 15% 10% 10%

Equipament Científic Inventariat 15% 15% -

Qualitat Producció Científica 30% 40% 40%

Qualitat del Finançament 20% 20% 20%

Fase Agent 12 01 02 03 04 05

Actualització de curricula vitae
Investigador/Grup de recerca

Validació de curricula vitae Universitat

Presentació d’ítems de qualitat Grup de recerca

Actualització de programes de finançament Universitat

Aplicació de criteris d’avaluació Universitat

Publicació de dades d’avaluació provisionals Universitat 31

Núm. 7Full Oficial 39 / Consell de Govern de 22 de desembre de 2004

–
–



Full Oficial 39 / Consell de Govern de 27 d’octubre de 200450

2.2.2. Comentaris dels criteris 
Els grups de recerca seran els candidats a la priorització. No s’accepta la federació de
grups de recerca a efectes d’avaluació en els procediments de priorització de personal
de suport a la recerca, d’infraestructura de recerca i de becaris predoctorals.

2.2.2.1. Acumulació de punts

A. Productivitat Científica
Descripció del criteri
Càlcul de la producció científica del grup en els últims 5 anys dividit pel número d’EDP
doctors del grup.

La producció científica es basa en el sistema de puntuació establert per a l’avalua-
ció quantitativa dels curricula vitae.

El sistema contempla dues puntuacions en cada variable, no sobre la base de crite-
ris geogràfics com fins ara (nacional/internacional), sinó sobre la base del reconeixe-
ment extern d’aquest sempre que es pugui, per tal d’alinear el nostre sistema als
sistemes d’avaluació de l’Administració central i autonòmica, com ara els criteris em-
prats per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) per a
la concessió de sexennis de recerca o els criteris emprats pel Consell Avaluador de Ci-
ència i Tecnologia (CONACIT) per a la classificació de les publicacions en l’àmbit de
les Humanitats i les Ciències Socials.

Les dues categories per a les Humanitats i les Ciències Socials són: 
1. Categoria inferior: Revistes i editorials dels grups C i D del Sistema de Puntuació

de la URV per a Humanitats i Ciències Socials
2. Categoria superior: Revistes i editorials dels grups A i B del Sistema de Puntuació

de la URV per a Humanitats i Ciències Socials
Les dues categories per a les Ciències Experimentals, Ciències de la Vida, Ciències

Mèdiques i de la Salut i Enginyeries són: 
1. Categoria inferior: Revistes i editorials no indexades per l’Institute for Scientific

Information (ISI)
2. Categoria superior: Revistes i editorials indexades per l’Institute for Scientific In-

formation (ISI)
La relació de variables a considerar com a producció científica i el barem són:

Esmena de dades d’avaluació provisionals Grups de recerca

Revisió de dades d’avaluació Universitat

Publicació de dades d’avaluació definitives Universitat 30

Convocatòria de programes Universitat

Descripció Barem

Publicacions

Llibre 10 30

Capítol de llibre 3 10

Editor/compilador 5 15

Article/Review 5 15

Traducció/edició de llibre 5 15

Document/informe científic–tècnic1 3 3

Patents 

Document 

Patent espanyola 5

Patent internacional 15

Comercialització de tecnologia

Transferència de tecnologia en explotació comercial

Explotació nacional 10

Explotació internacional 30

Llicència, transmissió o venda de patents en explotació comercial

Patent nacional 10

Fase Agent 12 01 02 03 04 05
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Font: CV individuals dels investigadors integrants del grup de recerca. GREC
1Auditar el document/informe científic–tècnic a través del Servei de Gestió de la Recerca abans de comp-
tabilitzar-lo. La comissió resta a l’espera de la proposta del Departament d’Història, Història de l’Art i
Geografia de considerar les direccions d’excavacions, els projectes museogràfics, exposicions cataloga-
des i restauració del patrimoni (amb convenis) com a document/informe científic–tècnic.

Les activitats científiques incloses en les participacions rellevants en congressos
hauran de complir els requisits següents:

1. Ha de ser part d’una sèrie. Com a mínim ha de ser la tercera edició o superior
2. Ha de ser patrocinat per una societat científica
3. Ha de publicar les actes amb ISBN
Les activitats científiques incloses en les participacions rellevants en congressos no-

més compten una vegada per grup de recerca.
Considerar cada ítem una sola vegada i assignar el seu valor al grup de recerca al

que pertany l’autor. En el cas que dos o més autors siguin membres del mateix grup de
recerca, l’ítem només es considera una vegada per grup de recerca.

El valor de l’Equivalent a Dedicació Plena (EDP) és la següent:
1. EDP a temps complet:  1
2. EDP a temps parcial:  0.5

B. Qualitat de la Producció Científica
Descripció del criteri
L’avaluació de la qualitat de la producció científica s’aplica a 10 ítems seleccionats pel
grup de recerca corresponents a un període d’avaluació de cinc anys. El període d’ava-
luació inclou els cinc anys anteriors a l’any de l’avaluació. Exemple: l’any de l’avalua-
ció 2004 avalua el període d’avaluació comprès entre 1999 i 2003, ambdós inclosos.

Aquests grups de recerca podran incloure en la seva selecció d’ítems de qualitat de
la producció científica fins a tres ítems com a màxim d’aquest personal investigador de
recent incorporació a la URV on no consti la filiació URV a efectes d’avaluació en els
procediments de priorització de personal de suport a la recerca, d’infraestructura de re-
cerca i de becaris predoctorals.

Hi ha dos barems diferenciats: un per a Ciències Experimentals i un altre per a Hu-
manitats i Ciències Socials.

Requisits comuns:
a. Filiació de l’autor/s: ha de constar la URV
b. Nombre mínim d’autors del grup de la URV:
1. ≥ 50% d’autors de l’ítem del grup, o
2. Història de col·laboració científica del grup de recerca amb altres grups, que es

manifesta en una sèrie d’aportacions científiques comunes. Caldrà, però, que el grup de
la URV mostri que es tracta d’aportacions de grup més que fruit d’un treball individual
d’algun dels seus membres, o

3. Aportacions individuals d’algun dels membres del grup de recerca de la URV en
col·laboració amb altres grups. En aquest cas, caldrà mostrar que hi ha una història de
col·laboració conjunta investigador–altre grup de recerca mitjançant altres aportacions
científiques comunes.

Humanitats i Ciències Socials
La distribució percentual de les revistes/editorials de l’àmbit de les Humanitats i Ci-

ències Socials per categories en cada una de les àrees de coneixement és:

Patent internacional 30

Participacions rellevants a congressos

Ponència invitada 10

Membre del comitè científic 10

Membre del comitè organitzador 10

Participació en taula rodona 5

Comunicació oral/pòster en congressos/relator

Comunicacions orals/relator 3

Pòster 2

Direcció de Tesis Doctorals

Tesis doctorals llegides a la URV 5

Tesis doctorals europees 6

Descripció Barem
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1. Categoria A:  5%
2. Categoria B:  15%
3. Categoria C:  30%
4. Categoria D:  50%
Revisar els criteris generals i específics per categories de cada una de les àrees de

coneixement.
Les categories de revistes/editorials del criteri de Qualitat de la producció científica

en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials mantenen el barem vigent.

Ciències Experimentals
El sistema de valoració es basarà en el factor d’impacte ponderat de les revistes.
Quan la revista seleccionada consti en més d’una àrea ISI, el factor d’impacte espe-

rat d’aplicació serà el de l’àrea ISI més favorable.
La tipologia d’ítems considerats són:
1. Articles publicats en revistes ISI: 8 o més
2. Patents en explotació: màxim 2 ítems
La vigència dels ítems seleccionats a efectes d’avaluació serà de 5 anys des de la

data de publicació o explotació, respectivament.
Les patents que es trobin en alguna de les categories següents seran valorades apli-

cant al Factor d’Impacte Esperat (FIE) de l’àrea del grup el factor de ponderació següent:
1. Registre de la patent: 0
2. Contracte de llicència: 1,75
3. Explotació internacional: 2,50

C. Potencial Humà
Descripció del criteri
La definició de potencial humà és: Nombre d’EDP doctor de la URV.

S’entén per doctor URV el personal investigador que, tenint la titulació adient, esti-
gui vinculat estatutàriament o contractualment a la URV o a aquelles altres estructures
de recerca vinculades a la URV.

Incloure l’adjectiu “actiu” en la definició de potencial humà una vegada hagi estat
aprovat el concepte “investigador actiu” pels òrgans de govern de la URV competents.

El personal investigador de recent incorporació a la URV es podrà incloure en els
grups de recerca constituïts del Mapa de Grups de Recerca.

La dedicació del personal investigador de la URV podrà ser, a més, d’un grup de re-
cerca del Mapa de Grups de Recerca de la URV. No obstant això, el personal investiga-
dor de la URV la dedicació del qual estigui distribuïda en més d’un grup de recerca,
només computarà en el grup de recerca de la seva elecció a efectes d’avaluació en els
procediments de priorització de personal de suport a la recerca, d’infraestructura de re-
cerca i de becaris predoctorals.

D. Potencial Econòmic
Descripció del criteri
El potencial econòmic comptabilitza l’import econòmic dels projectes i contractes
d’R+D gestionats per la URV i aquelles altres estructures d’R+D vinculades a la URV.

Els contractes d’R+D que comptabilitzen són de les tipologies següents: tipus 1. In-
novació, i tipus 2. Desenvolupament.

La distribució de l’import econòmic dels projectes i contractes d’R+D es farà entre
els membres vigents del/s grup/s de recerca de la URV que pertanyin a l’equip investi-
gador dels citats projectes i contractes d’R+D.

L’escala de l’import del potencial econòmic serà única tant per a l’àmbit d’Humani-
tats i Ciències Socials com per a l’àmbit de Ciències Experimentals, de la Salut i les En-
ginyeries.

E. Equipament Científic Inventariat
Descripció del criteri
Import total de l’equipament científic inventariat en el grup en els últims 5 anys.

Per a la convocatòria PIR, cal considerar els ajuts d’infraestructura de recerca (excepte
l’import de la subvenció concedida l’últim any del període avaluat), la part inventariable

Revistes Editorials

Grup A = 7,25 punts Grup A = 8,00 punts

Grup B = 5,75 punts Grup B = 6,00 punts

Grup C = 3,75 punts Grup C = 4,00 punts

Grup D = 1,00 punts Grup D = 1,50 punts
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dels projectes de recerca, grups consolidats, projectes europeus i les adquisicions realit-
zades amb fons que provenen de contractes i convenis.

L’escala de l’import de l’equipament científic inventariat és única tant per a l’àmbit
d’Humanitats i Ciències Socials com per a l’àmbit de Ciències Experimentals, de la Sa-
lut i les Enginyeries.

F. Qualitat del Finançament
Descripció del criteri

Es basa en els 5 millors projectes/contractes en els quals l’investigador responsable
sigui membre del grup. El període a considerar són els últims 5 anys.

El barem de puntuació és el següent:
1. Projectes europeus:

1.1 Coordinador:  10
1.2 Associat:  7
1.3 Subcontractat:  3

2. Projectes d’R+D per via competitiva:
2.1 Projectes Pla Nacional:  7
2.2 Grups consolidats:  5
2.3 Projectes OTAN:  2
2.4 Projectes Hispano–Nord-americans:  2
2.5 Projectes d’investigació educativa:  2
2.6 Accions integrades Pla Nacional:  2
2.7 Accions especials Pla Nacional:  1

3. Xarxes:
3.1 Xarxes europees / Xarxes FIS:

3.1.1 Coordinador:  7
3.1.2 Associat:  4
3.1.3 Subcontractat:  1

3.2 Accions COST:  2
3.3 Xarxes CIRIT Coordinador:  1

4. Contractes d’R+D per via no competitiva:
4.1 Investigació:  5
4.2 Desenvolupament:  3
4.3 Assessoria / Assistència tècnica:  1

2.2.2.2. Mecanisme de despesa de punts

A. Programa d’Infraestructura de Recerca
Descripció del mecanisme

La subvenció concedida a les sol·licituds d’infraestructura científica, prioritzades
per la URV en convocatòria pública durant el període de càlcul (darrers 5 anys), suposa
una despesa de punts, d’acord amb l’equivalència següent:

Per adequar l’escala de despesa de punts a la d’acumulació de punts, s’ha d’aplicar
un factor de correcció a la despesa de punts en funció de la fórmula de desviació estàn-
dard utilitzada. Donat que la fórmula de desviació estàndard és x+2s, on x és la mitjana
del valor de tots els grups de recerca i s és la seva desviació estàndard, el factor de cor-
recció serà de 5.

B. Programa de Personal de Suport a la Recerca
Descripció del mecanisme
El cost estàndard per categoria corresponent al personal de suport a la recerca, del qual
hagin gaudit els grups de recerca per via institucional durant els últims 5 anys, tindrà
una equivalència en punts, d’acord amb el percentatge de dedicació assignada.

L’import de la subvenció corresponent al personal de suport a la recerca, del qual
hagin gaudit els grups de recerca per via competitiva (Programes IEA i PSR) durant els
últims 5 anys, tindrà una equivalència en punts, d’acord amb el percentatge de dedica-
ció assignada.

A partir de l’any 2003, el valor d’aquesta equivalència es fixa en la fórmula següent
per a les modalitats de Tècnic/Investigador:

I en el cas del Becari predoctoral, la despesa s’estableix en 16 punts per a un cofinan-
çament del 20% del cost de la plaça per part del grup de recerca. Per a cofinançaments
superiors, la despesa en punts serà proporcional al percentatge de cofinançament aportat.

1a plaça 1 punt 751.26 €

2a plaça 1 punt 536.61 €

Punts = 250 *(1-e )
- €

150.253,03
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L’adequació de l’escala de despesa de punts estarà d’acord amb la d’acumulació de
punts, tant per al valor econòmic d’1 punt per a la primera plaça com per a la segona
plaça. En aquest últim cas, a més, el valor econòmic d’1 punt haurà d’incrementar la
despesa de punts respecte a la situació anterior.

També cal aplicar un factor de correcció a la despesa de punts en funció de la fór-
mula de desviació estàndard utilitzada. Donat que la fórmula de desviació estàndard és
x+2s, on x és la mitjana del valor de tots els grups de recerca i s és la seva desviació es-
tàndard, el factor de correcció serà de 5.

Es considera adient la concessió de fins a un màxim de 2 places per a les categories
de tècnics i investigadors, considerades de manera conjunta.

El percentatge de cofinançament aportat pel grup de recerca que sol·liciti una se-
gona plaça haurà d’incrementar-se respecte a la situació anterior.

2.2.2.3 Punts finals

Descripció del mecanisme
Un cop feta la sol·licitud, l’import demanat es transforma en PUNTS DEMANATS
segons les mateixes normes que a l’apartat anterior.

PUNTS FINALS = PUNTS DISPONIBLES – PUNTS DEMANATS

En el cas de la cooperació dels grups de recerca per a una sol·licitud conjunta,
l’aportació de punts es basa en el cofinançament aportat per cadascun dels grups de re-
cerca, segons la proposta expressada en la fórmula següent:

P = Pmax + Sumatorii ((Ci / (100 / N)) x Pi)

On:
Pmax: Punts del grup amb més cofinançament;
Ci: % de cofinançament del grup i;
N: Nombre de grups que cofinancen;
Pi: Punts del grup i

8  S’aprova la proposta de cursos de la Universitat d’Estiu 2005

PROPOSTA DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU 2005

Curs Coordinador/a Centre / departament Dates

1a setmana

La llengua catalana: reptes de futur Miquel Àngel Pradilla Cardona Filologia Catalana 27- 29 juny

eBusiness: Estratègies per buscar feina 
a Internet (presencial) 

Mario Arias Oliva
Mar Souto Romero

Gestió d’Empreses 27- 29 juny

Genòmica Evolutiva Antoni Romeu Figuerola
Santiago Garcia Vallvé

Bioquímica i Biotecnologia 27- 1 juliol

Un mercat, una llengua? Empreses, 
unió econòmica i diversitat lingüística

Amado Alarcón Alarcón
Ignasi Brunet Icart
Àngel Belzunegui Eraso
Immaculada Pastor Gosálvez

Gestió d’Empreses 27- 1 juliol

eBusiness: Introducció al comerç 
electrònic (virtual)

Mario Arias Oliva
Mar Souto Romero

Gestió d’Empreses 27- 8 juliol

Protocol i protocol esportiu Saturnino Gimeno
Isabel Viscarro

Pedagogia 28- 29 juny

Gestió de la comunicació corporativa Paul Capriotti Unitat Predepartamental Comun. 
Audiovisual, Publicitat i Periodisme

28- 29 juny

Cervantes i Amèrica Manuel Fuentes Vázquez Filologies Romàniques 28- 30 juny

El món després de l’11 de setembre Josep Sánchez Cervelló Història, Història de l’Art i Geografia 28- 30 juny

Cervell, conducta i emocions Josep M. Olivé Medicina i Cirurgia 29- 1 juliol

2a setmana

Muntatge d’una base d’activitats 
físiques al medi natural

Saturnino Gimeno
Luis Marqués

Pedagogia 1-3 juliol

Introducció a la investigació operativa 
i l’optimització

Jordi Cuesta Andrea Enginyeria Química 4- 6 juliol

El cinema espanyol: de les converses 
de Salamanca al destape

José Carlos Suárez Fernández Història, Història de l’Art i Geografia 4- 6 juliol

On posem el límit en l’esforç terapèutic? Eduard Prats Ciències Mèdiques Bàsiques 4- 6 juliol
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9  S’aprova l’autoritació per a impulsar la iniciativa de la Universitat d’estiu de la
Mediterrània.

10  S’aprova l’adequació organitzativa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades

1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). (Deroga la Llei 5/
1992 LORTAD)

Objecte de la llei: Garantir i protegir, en allò que fa referència al tractament de da-
des, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, especial-
ment del seu honor i intimitat.

Àmbit d’aplicació: Les dades de caràcter personal registrades en suport FÍSIC que si-
guin susceptibles de tractament, i tota modalitat d’ús posterior d’aquestes dades.

La vida amb sentit de l’humor M. Jesús Aguarón
Virtudes Rodero

Infermeria 4- 6 juliol

La salut per l’alimentació: cuina 
macrobiòtica

M. Jesús Montes Infermeria 4- 7 juliol

Una nova experiència en el sector dels 
transports: descobreix les claus del 
transport de persones i mercaderies 
per terra, mar i aire

Mónica Martín
Cristina Casamitjana
Dolors Pellicé

Economia 4- 7 juliol

Bioinformàtica per a tothom José Luis Paternain Bioquímica i Biotecnologia 4- 7 juliol

Comunicació i cultura científica: 
com fer arribar la ciència a la societat

Cinta Bladé Bioquímica i Biotecnologia 4- 8 juliol

Vinificacions i destil·lats: anàlisi 
sensorial

José Luis Beato García
Per confirmar

EU de Relacions Laborals
(Coma-ruga)

4- 8 juliol

Anticoncepció i malalties de transmissió 
sexual. Dos temes actuals

Ramon Maria Miralles
Miriam de la Flor

Facultat Medicina i C. Salut 4- 8 juliol

Tècniques de relaxació oriental per 
promocionar la salut

M. Antònia Martorell 
M. Dolors Burjalés

Infermeria 4- 8 juliol

Prevenció de riscos laborals i gestió 
de la qualitat

Miquel Àngel Purcalla Bonilla Dret Públic 6- 7 juliol

Migracions estrangeres, xarxes 
assistencials i sistemes de solidaritat

Joan Josep Pujadas Muñoz Antropologia, Filosofia i
Treball social

6- 8 juliol

Dieta mediterrània: més enllà del mite Jordi Salas-Salvadó
Pilar Garcia Lorda

Bioquímica i Biotecnologia 7- 9 juliol

Control de processos Luis Martínez Salamero Eng. Electròn, Electr. i Automàtica 4- 6 juliol

3a setmana

Noves tendències i nous estils en 
turisme (2a edició)

Salvador Anton Clavé
M. Victòria Sánchez Rebull
Josep M. Allepús Querol

EU de Turisme i Oci 11- 15 juliol

Gestionant els recursos humans 
cap a l’excel·lència empresarial avui

Joan Boada i Grau Psicologia 11- 15 juliol

Semiòtica de la persuasió. Implicacions 
conceptuals i emotives

Sebastià Poy Alegret Pedagogia 11- 15 juliol

Art i deconstrucció Jesús Carruesco
Glòria Cot

Filologia Catalana 12- 14 juliol

Navegació a vela Saturnino Gimeno Pedagogia

4a setmana

Noves tendències en biotecnologia 
enològica

Albert Mas Barón Bioquímica i Biotecnologia 18-20 juliol

Vinebre Per determinar

Curs Coordinador/a Centre / departament Dates
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Reial Decret 994/1999 de Reglament de Mesures de Seguretat.
Objectiu: Establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la

seguretat dels fitxers i d’altres suports físics, centres de tractament, locals, equips, siste-
mes, programes i persones que intervinguin en el tractament.

1.1. LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Definicions
Dades de Caràcter Personal: Qualsevol informació relativa a persones físiques identifi-
cades o identificables.

Fitxer: Conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma o
modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés (suport paper,
electrònic, etc.).

Afectat: Persona física titular de les dades

Principis de la protecció de dades

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal només es podran recollir per al seu tractament, i
només s’hi podran sotmetre, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació
amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a què s’han obtingut.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament no podran emprar-se per
finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals han estat recollides.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades tan aviat com hagin deixat de
ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recaptar o registrar.

Drets d’informació en la recollida de dades:
Els interessats a qui es demanin dades de caràcter personal, hauran de ser prèvia-

ment informats de manera expressa, precisa i inequívoca:
De l’existència d’un fitxer de tractament de dades de caràcter personal, de la fina-

litat de la recollida d’aquest, i dels destinataris de la informació
Del caràcter obligatori o facultatiu de respondre a les preguntes que se li plantegin
De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a donar-les
De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
De la identitat i direcció del responsable del tractament o, en cas que no existeixi,

del seu representant
Consentiment de l’afectat:

El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el coneixement inequí-
voc de l’afectat, a excepció que la Llei disposi una altra cosa

No serà necessari el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin
per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de
les seves competències 

Comunicació de les dades:
Les dades de caràcter personal objecte del tractament només es podran comuni-

car a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funci-
ons legítimes de qui les cedeix i de qui les rep amb el previ consentiment de l’interessat

Aquest consentiment previ no serà necessari, entre d’altres casos, quan el tracta-
ment sigui conseqüència de la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el des-
envolupament, compliment i control de la qual impliqui necessàriament la connexió de
l’esmentat tractament amb fitxers de tercers, o quan la cessió es produeixi entre admi-
nistracions públiques i tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb fina-
litats històriques, estadístiques o científiques

1.2. NORMES DE SEGURETAT

Mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la segure-
tat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, centres de tracta-
ment, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervenen en el tractament
automatitzat de les dades de caràcter personal.

Nivells de sensibilitat de les dades

Nivell bàsic: tots els fitxers amb dades personals. Són les mesures de seguretat que
s’han d’adoptar sobre els fitxers que contenen dades que facin referència a persones
físiques identificables i que per la seva classificació no li siguin aplicables les mesures
de seguretat de nivell mitjà o alt.

Nivell mitjà: dades relatives a solvència patrimonial i crèdit, hisenda pública i in-
fraccions administratives i penals. Aquestes mesures s’han d’aplicar sobre fitxers que
contenen dades relatives a la realització d’infraccions administratives o penals, hisenda
pública i serveis financers. L’aplicació de les mesures de seguretat de nivell mitjà im-
plica també l’aplicació de les mesures de nivell bàsic.
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Nivell alt: dades sobre ideologia, religió, creences, origen racial, salut, vida sexual i
policíaques. Són les mesures que s’han d’aplicar sobre els fitxers que contenen dades
especialment protegides: religió, creences, ideologia, afiliació sindical, origen racial,
salut o vida sexual, així com els que contenen dades recollides per a finalitats policía-
ques. Són les mesures de seguretat més restrictives. L’aplicació de les mesures de nivell
alt implica també l’aplicació de les mesures de nivell mitjà i bàsic.

2. REGULARITZACIÓ DELS FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL

Aplicació de la llei
L’aplicació de la Llei consisteix a adaptar els sistemes d’informació i els procediments
de seguretat necessaris, però també a aconseguir una implementació d’aquestes mesu-
res en base a la realitat operativa de l’entitat, així com a establir els controls necessaris
per verificar el seu compliment. 

Caldrà elaborar i implantar les diferents mesures de seguretat aplicables, en base a
la creació d’un Document de Seguretat que inclogui la normativa de la institució refe-
rent a la Protecció de Dades. Aquest Document té per funció regular les condicions de
seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal a l’entitat i establir les
normes i procediments necessaris per garantir la seguretat i complir la normativa vigent. 

Aquest Document serà de compliment obligatori per a totes les persones amb accés
als sistemes d’informació de l’entitat, i haurà d’estar a disposició de l’Agència de Pro-
tecció de Dades per a possibles sol·licituds o inspeccions.

Entitat de registre dels fitxers: Agència de Protecció de Dades
Totes les inscripcions dels fitxers registrats prèviament a la Agencia de Protección de
Datos van ser automàticament traspassats al registre de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades. Aquesta agència és l’ens preceptiu per a l’enregistrament dels fitxers amb
dades de caràcter personal.

Dades per a la inscripció i creació dels fitxers davant l’agència
Com a mínim, per a la inscripció i creació dels fitxers a l’Agència Catalana de Protecció
de Dades, constarà la següent informació:

Finalitat del fitxer i ús
Persones o col·lectius afectats
Procediment de recollida de dades
Estructura bàsica del fitxer
Tipus de dades
Cessions
Òrgans responsables del fitxer
Serveis o unitats davant de les quals exercitar els drets
Mesures de seguretat amb indicació del nivell

3. PLA D’ACCIONS I RECOMANACIONS

Situació:
Per tal d’implementar el compliment de la legislació i a partir d’una iniciativa promo-
guda des del CESCA per a tot el sistema universitari català, es van fixar les bases neces-
sàries per al desenvolupament d’aquest projecte, i van quedar determinats els objectius
a seguir per part de la URV per tal d’adequar-se a la legalitat vigent.

Objectius:
1. Determinar l’estructura organitzativa a la URV, que vetllarà per l’adequació i

compliment de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal
i. (Vegeu quadre annex 1)
2. Desenvolupar l’adequació a la LOPD, un cop establerta l’estructura organitza-

tiva, que ha de finalitzar amb la necessària inscripció de tots els fitxers a l’Agència Ca-
talana de Protecció de Dades
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QUADRE RESUM DE LES FIGURES DEFINIDES A LA LOPD, FUNCIONS D’AQUESTES I

PROPOSTA EN L’APLICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA LOPD

Annex I

11  S’aprova la participació en el Consorci de transferència de tecnologia, promogut
pel DURSI.

12  Es ratifica la cessió a l’Ajuntament de Taragona de les obres d’urbanitació corres-
ponents a la xarxa d’abastament d’aigua, pavimentació, xarxa de clavegueram i
xarxa d’enllumenat públic corresponent a la vorera de davant de la Facultat de
Ciències Jurídiques.

13  S’acorda la desafectació dels béns de domini públic que es detallen en document
annex, valorats en 125.000 euros.

14  S’acorda la cessió del solar per a la construcció de l’Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social.

Figures Funcions Proposta

Responsable 
de Fitxer

Decidir sobre la finalitat, contingut i usos dels 
fitxers sota la seva responsabilitat.

Fer efectives les mesures de seguretat adoptades 
al document de seguretat.

Nomenar un o diversos responsables de 
seguretat.

Notificar la inscripció en el registre general 
de l’Agència de Protecció de Dades la 
creació, modificació i cancel·lació de fitxers 
automatitzats.

En general, ser el representant legal de la URV 
davant l’Agència.

Gerent

Responsable/s 
de Seguretat

Coordinar i controlar, per delegació del 
responsable de fitxer, les mesures de seguretat 
definides en el document de seguretat.

Vetllar pel compliment de tots els requisits 
establerts a la LOPD, el Reglament, i 
qualsevol normativa vigent en seguretat de 
dades

Comissió formada per:

Responsable funcional 
de l’Àrea afectada.

Responsable 
d’Assessoria Jurídica.

Responsable de 
Sistemes de Recursos 
Informàtics i TIC.

Encarregat del 
tractament

Qualsevol empresa externa o tercer que presti 
un servei a la institució i per a la prestació 
d’aquest servei necessiti l’accés o el 
tractament d’algun dels fitxers, tindrà 
consideració d’encarregat del tractament.

Haurà d’existir per cadascun d’aquests, un 
contracte que estipuli les obligacions de 
seguretat.

Responsable 
d’atenció a 
l’afectat

Persona que canalitzi i vehiculi la relació 
entre l’usuari i l’estructura organitzativa, de 
manera que permeti a l’usuari l’exercici de 
tots els drets i el compliment de totes les 
obligacions que la LOPD estableix.

PAS/PDI: Persona 
designada de SRHiO.

Estudiants: Persona 
designada de SGAE.

Usuaris Qualsevol persona autoritzada a accedir a 
dades o recursos inclosos dins l’àmbit 
d’aplicació del document de seguretat de la 
institució.

Hauran de complir totes les obligacions i 
deures que imposa la LOPD i el Reglament de 
mesures de seguretat.
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Càrrecs i personal

15  S’aprova la Normativa de promoció del PAS

PROPOSTA PER A LA GESTIÓ DE LA PROMOCIÓ DEL PAS
A LA URV

INTRODUCCIÓ

El procés de promoció es basa en dos dels conceptes fonamentals de l’organització del
PAS a la URV:

Les característiques organitzatives (competències i funcions) de cadascun dels
llocs de treball en el marc del catàleg de llocs de treball.

La valoració de la idoneïtat de les persones respecte a aquestes competències mit-
jançant l’aplicació d’uns criteris determinats.

En aquest sentit, la gestió de la promoció del PAS s’ha d’entendre com una peça
més dins de l’esquema de gestió del PAS centrat en les competències professionals dels
llocs de treball.

A partir d’aquests dos conceptes es poden definir:

Carrera professional:
Possibilitat d’una millora evolutiva del PAS en el marc del Catàleg de Llocs de Treball
assolint competències i funcions superiors.

Promoció:
Mecanismes, basats en la idoneïtat i els mèrits respecte les seves competències professi-
onals, en virtut dels quals els components del PAS poden desenvolupar la seva carrera
professional. 

MODALITATS DE PROMOCIÓ DEL PAS

Es poden donar diverses modalitats a través de les quals, juntament amb l’aplicació dels
mecanismes corresponents, els components del PAS poden evolucionar en el marc de
la seva carrera professional, i, per tant, promocionar-se.

Competències

• Conjunt de coneixements, capacitats i habilitats...
• ...mesurables i avaluables,...
• ...susceptibles de desenvolupar
• ...i vinculats amb l’exercici amb èxit de les funcions

d’un lloc de treball

Disseny
model

organitzatiu
llocs de
treball

Formació

Productivitat
reconeixement

Avaluació

Promoció
i desenv.

professional

Catalogació
i esquema
retributiu

Selecció,
accès i
provisió

Gestió
competències
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Aquestes modalitats són les següents:
1. Promoció derivada de l’accés del PAS de la URV a llocs de treball de superior ca-

talogació vacants que ja formen part del Catàleg de Llocs de Treball de la URV
2. Promoció derivada de la revisió de les característiques dels llocs de treball que ja

formen part del Catàleg de Llocs de Treball de la URV
3. Promoció basada en el desenvolupament professional dels components del PAS

en els llocs de treball que ocupen
La modalitat 1 es desenvoluparà segons el que preveuen les normatives i procedi-

ments d’accés i provisió de llocs de treball. A continuació es detallen els criteris bàsics
de funcionament de les modalitats 2 i 3. 

2. Promoció derivada de la revisió de les característiques dels llocs de treball 
que ja formen part del Catàleg de Llocs de Treball de la URV

La revisió de les característiques dels llocs de treball del Catàleg de la URV s’origina per
l’adequació de les estructures organitzatives i les característiques dels llocs de treball
que conformen aquestes estructures a les necessitats dels processos de gestió i a les
competències necessàries que es requereixen per executar-los.

Aquesta modalitat de promoció comporta que als llocs de treball, i per tant a les
persones que els ocupen o els han d’ocupar, els variïn les competències i els processos,
funcions i tasques assignats, així com les seves condicions laborals.

Aquesta modalitat pot tenir diverses casuístiques d’aplicació:
a) En funció del nombre i característiques dels llocs de treball afectats:
- Individual: la revisió afecta un lloc de treball determinat, individualitzat mitjan-

çant una fitxa específica del Catàleg de Llocs de Treball.
- Col·lectiva: la revisió afecta tots els llocs de treball comuns a una fitxa genèrica del

Catàleg de Llocs de Treball o a un conjunt de llocs de treball que, tot i tenir fitxes indi-
vidualitzades, tenen característiques similars.

b) En funció dels mecanismes de promoció:
- Automàtica
- Condicionada

 Identificació de factors a considerar en el procés de valoració. Exemples de fac-
tors:

- Tipologia de funcions
- Dimensió de comandament
- Problemàtica del lloc i impacte de les decisions
- Exigència d’autonomia/iniciativa
- Àmbits de relació intern i extern
- etc.

Definició de pesos específics i graus i criteris de valoració dels factors.
Realització del procés de valoració dels factos.
Anàlisi comparatiu d’equitat entre llocs i establiments de prioritat d’oportunitat de

promoció.

3. Promoció basada en el desenvolupament professional dels components 
del PAS en els llocs de treball que ocupen

Aquesta modalitat de promoció es basa en la consideració que els components del PAS,
en determinades circumstàncies i complint determinats criteris, puguin assolir graus de
competència superiors als requerits de base per al lloc de treball que ocupen, i gaudir
paral·lelament d’unes condicions laborals que reflecteixin aquest progrés professional.

Aquesta modalitat complementa la promoció impulsada a partir de la revisió orga-
nitzativa de les característiques dels llocs de treball que ja formen part del Catàleg de
Llocs de Treball de la URV. 

L’activació del procés no es deu únicament a consideracions organitzatives, sinó
que hi ha un inici basat en el potencial de competències professionals de les persones i
en la seva capacitat provada per exercir funcions superiors a les que estableix seu lloc
de treball.

Aquesta modalitat de promoció es basa en una sèrie de premisses:

Valoració dels llocs de treball (a títol d’exemple)

Lloc tipus Factor 1 Factor 2 Factor 3 ... ... Factor n Valoració
Cap 12 N N N 1.400
Cap secció 4 N N N 950
Tècnic X 2 N N N 700
Tècnic Y 4 N N N 850
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Les persones que ocupen els llocs de treball han de complir uns requeriments
diferencials, que s’establiran per a cada cas, a nivell de competències i acompliment en
el desenvolupament de funcions per tal d’optar i assolir la promoció.

Els llocs de treball amb competències particulars es corresponen als llocs de tre-
ball que el Catàleg estableix com a específics. Per tant, aquest tipus de promoció
anirà adreçada a les persones que ocupin llocs de treball dels grups A, B i C especí-
fics, pel que fa al personal funcionari, i dels grups I i II pel que fa al personal laboral,
sens perjudici que en determinades condicions també es pugui aplicar a altres llocs
de treball.

L’assoliment del progrés o la promoció professional per aquesta via no comporta
necessàriament la transformació definitiva dels llocs de treball, sinó que és una transfor-
mació condicionada al fet que el lloc de treball l’ocupi la persona que ha obtingut la
promoció. Per tant, les característiques del lloc de treball al Catàleg de Llocs de Treball
continuaran mantenint les mateixes condicions, a menys que aquesta promoció coinci-
deixi amb una revisió organitzativa del lloc de treball.

Habitualment, aquesta modalitat de promoció contempla la possibilitat de Progrés
professional dins d’un grup, de manera que les variacions a les condicions laborals es
reflecteixen al complement de lloc de treball, o bé de forma addicional al complement
de destinació en el cas del personal funcionari.

Excepcionalment, aquest Progrés professional por comportar una Millora professi-
onal excepcional que es pot acabar materialitzant en un canvi de grup. Perquè això
sigui possible, els mèrits de la persona que ocupa el lloc de treball han de coincidir
amb la viabilitat o conveniència de l’adequació a l’estructura organitzativa. Aquesta
viabilitat o conveniència, lògicament, s’ha de determinar en funció de paràmetres ba-
sats en el disseny de l’estructura organitzativa del PAS de la URV. La contemplació
d’un canvi de grup, en el marc de la millora professional excepcional, es tradueix en
una revisió definitiva de les característiques del lloc de treball al Catàleg de Llocs de
Treball de la URV.

Els requeriments mínims i els mèrits per optar i assolir el progrés o la millora profes-
sional excepcional per aquesta via han de ser objectius, evidents i valorables.

Els mèrits a mesurar es basaran en les característiques professionals dels llocs de tre-
ball ocupats. A aquest efecte, s’ha de partir del disseny dels llocs de treball del PAS que
està recollit a les corresponents fitxes del Catàleg de Llocs de Treball.

Els mèrits a considerar es distribueixen en dos grans blocs:
Mèrits relacionats amb les competències associades als llocs de treball.
Mèrits relacionats amb l’execució dels processos, funcions i responsabilitats dels

llocs de treball.
En ambdós casos, els mèrits objectius i contrastables respecte a cadascun dels dos

blocs han de reflectir que la persona que ocupa un lloc de treball té:
Unes competències superiors a les requerides per al lloc de treball segons el dis-

seny organitzatiu d’aquest. 
Un nivell d’acompliment de les seves responsabilitats mitjançant el qual es poden

detectar de forma objectiva contribucions amb un valor diferencial respecte a l’expec-
tativa inicial del lloc de treball. 

Establiment i avaluació de competències clau i els seus llindars 
per un lloc de treball (a títol d’exemple)

Perfil
excel·lent

Perfil
llindar

Perfil
mesurat

6

5

4

3

2

1

0
C1 C2 C3 C4 C5 C6
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Determinació de competències “clau”:
- Coneixements (titulacions, formació permanent, coneixements tècnics i funcionals).
- Capacitats
- Habilitats

Establiment dels perfils excel·lents i perfils llindars per les competències “clau”
dels llocs de treball.

Gradació de competències en base a cinc nivells: 1-Insuficient; 2-Per desenvolu-
par; 3-Mig; 4-Domini: 5-Domini excel·lent

Establiment d’indicadors i evidències per avaluar el perfil mesurat.

Implantació de les modalitats de promoció 2 i 3
Com a conseqüència de l’aplicació dels mecanismes previstos per a les modalitats de
promoció 2 i 3, s’establiran una sèrie d’oportunitats de promoció que seran proposades
periòdicament per l’equip de govern a través de la gerència i acordades amb els repre-
sentats dels treballadors.

Aquestes oportunitats de promoció poden venir donades per diversos factors, i a la
vegada han de ser viables dins del marc pressupostari de la URV. A aquest efecte es
consignarà anualment al pressupost de la URV una partida destinada a les modalitats 2
i 3 de promoció.

Les oportunitats de promoció es podran exercir a través de diversos mecanismes,
que podran ser automàtics o condicionats a la realització d’algun procés d’acreditació
dels mèrits per part del PAS que ocupa els llocs de treball.

Implantar aquestes modalitats de promoció 2 i 3 comportarà realitzar una sèrie
d’accions basades en tècniques i mètodes que serveixin per impulsar el procés i dotar-
lo d’informació objectiva que ajudi a determinar les prioritats a l’hora d’establir les
oportunitats de promoció:

Acció Objectiu

Revisió sostinguda de les característiques 
organitzatives dels llocs de treball

Detectar oportunitats de promoció que es 
derivin d’aquestes revisions de l’estructura 
organitzativa

Valoració de llocs de treball Disposar d’una gradació objectiva dels 
llocs de treball, basada en comparacions, 
factors objectivables (grau de titulació 
requerida, grau de comandament, estruc-
tura organitzativa que en depèn, responsa-
bilitat, transversalitat, autonomia, 
iniciativa exigible, etc.)
Identificar gaps entre la posició actual i la 
resultant d’aquesta gradació objectiva, 
que serveixin per prioritzar oportunitats 

Determinació de les competències clau 
del lloc de treball que serveixin per mesu-
rar el potencial professional

Disposar, per a cada lloc de treball, d’unes 
variables preestablertes respecte a les 
quals poder avaluar la posició de la per-
sona que ocupa el lloc de treball

Creació d’un model i procediments que 
mesurin la posició respecte al nivell llin-
dar de les competències clau

Determinar quines persones i en quins 
llocs de treball han assolit un grau de 
superació del llindar en competències 
clau o en les seves funcions, de manera 
que es pugui activar una oportunitat de 
progrés o millora professional
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16  S’aprova la convocatòria de places de professorat de cossos docents universitaris

CONCURS D’ACCÉS A COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Cos/categoria/escala Titular d’Universitat Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Comissió titular Nom
Àrea de

coneixement Categ. Universitat

Núm. plaça DF000603 President
Pujadas Muñoz, Joan 

Josep Antropologia Social CU URV

Àrea de coneixement Antropologia Social
Vocal Secretari

Julián Zubimendi 
Martínez Filosofia TU URV

Vocal Joan Prat Caros Antropologia Social CU URV

Centre Facultat de Lletres Comissió suplent

Perfil
Titulació: Doctor

Docència: Antropologia 
de l’Alimentació

President/a
Comelles Esteban, 

Josep Antropologia Social CU URV

Vocal secretari/a Jordi Roca Girona Antropologia Social TU URV

Vocal
Salvador de Brocà 

Pella Filosofia TU URV

Observacions

Departament Públic

Cos/categoria/escala Titular d’Universitat Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Comissió titular Nom
Àrea de

coneixement Categ. Universitat

Núm. plaça DF000318 President/a Manuel Ballbé Mallol Dret Administratiu CU UAB

Àrea de coneixement Dret Administratiu

Vocal secretari/a Jaume Vernet Llobet Dret Constitucional CU URV

Vocal Antoni Pigrau Solé
Dret Internacional 

Públic i Dret
Internacional

CU URV

Centre
Facultat de Ciències

Jurídiques Comissió suplent

Perfil

Titulació: Doctor
Docència: Dret de la pre-
venció i la seguretat i dret 

del Medi Ambient

President/a
Blanca Lozano 

Cutanda Dret Administratiu CU UPV

Vocal Secretari/a Mario Ruiz Sanz Filosofia del Dret TU URV

Vocal
Antoni M. Jordà

Fernández
Història del Dret 

i de les Institucions TU URV

Observacions

Dotació pressupostària per la Promoció

Revisió
organitzativa
de llocs de
treball de
C.Ll.T

Desenvolupament
professional
excel·lent:
• Competències
• Funcions

Revisió
característiques
organitzatives

Valoració llocs
de treball

Establiment
competències
“clau” i els 
seus llindars

Avaluació i
mesura de
competències
respecte els
llindars

Oportunitats de
promoció
modalitats 2 i 3
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17  S’acorda la següent designació de membres de comissions delegades del Consell
de Govern:

- Comissió d’Investigació i Transferència: Dr. Ioanis Katakis, Dr. Joan Josep Pujades
Muñoz.

- Comissió d’Ordenació Acadèmica: Josefa Amador Merino
- Comissió de Recursos Humans: Josefa Amador Merino
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Comissions delegades

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 28 D’OCTUBRE DE 2004

18  S’acorda ratificar les convocatòries de beques de col·laboració amb la URV espe-
cífiques següents: virtualització de materials docents de les unitats docents de
Geografia i d’Història, i Suport al manteniment del web de l’ORI

19  S’acorda ratificar les adjudicacions de beques següents: Conveni Torres i actualit-
zació del web institucional

20  S’acorda aprovar la proposta de becaris de col·laboració amb departaments del
MEC 2004-05

SESSIÓ DE 15 DE DESEMBRE DE 2004

21  S’acorda avançar les dates d’inici dels cursos de la Universitat d’Estiu del 27 de
juny al 15 de juliol

22  S’acorda aprovar els cursos de la Universitat d’Estiu per a l’edició 2005

23  Els diferents cursos s’han d’autofinançar. Aquells cursos que no tinguin ingressos
suficients, ja sigui per matrícules i/o per subvencions, per cobrir les despeses que
generin, s’anul·laran.

24  Que una persona no pugui coordinar més d’un curs. Només excepcionalment, en
casos degudament justificats, s’acceptarà la coordinació de més d’un curs. 

25  Les propostes de cursos presentades fora del termini establert no s’acceptaran. 

26  Es proposen els següents preus perquè siguin aprovats posteriorment pel Consell
Social: 

Curs de 15 hores: 92 €
Curs de 20 hores: 107 € 
Curs de 25 hores: 127 € 
Curs de 30 hores: 147 € 

BEQUES 

27  S’acorda la ratificació de les convocatòries de beques de col·laboració: Màster en
Arqueologia del Quaternari i Servei de Recursos Educatius

28  S’acorda la ratificació de les adjudicacions de beques de col·laboració: Plans
Estratègics dels centres i departaments, Suport al manteniment de la web de
l’ORI, Virtualització de materials docents: Història, Virtualització de materials
docents: Geografia, Màster en Arqueologia del Quaternari i Servei de Recursos
Educatius

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

SESSIÓ D’11 DE NOVEMBRE DE 2004

29  La Comissió acorda en relació al programa de personal de suport a la recerca
2004 (PSR2004)

- Ratificar la resolució de concessió de les places als candidats seleccionats
Resolució de 29/10/2004, de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, per la
qual s’aprova la relació de persones seleccionades dins el programa d’ajuts a grups de
recerca de la Universitat Rovira i Virgili per a la incorporació de personal de suport a la
recerca per al curs acadèmic 2004-2005.

Per Resolució de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, d’11/06/2004,
es convocaven ajuts a grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili per a la incorpo-
ració de personal de suport a la recerca per al curs acadèmic 2004-2005.

Per Resolució de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, de 28/07/
2004, es concedien ajuts a grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili per a la in-
corporació de personal de suport a la recerca per al curs acadèmic 2004-2005. 
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Una vegada avaluades les sol·licituds presentades pels candidats als grups als quals
es va concedir l’ajut en la resolució de 28/07/2004, i a proposta de les comissions espe-
cífiques de selecció, aquesta Comissió delegada de Política Científica resol: 

Aprovar la relació de candidats que figura en l’annex I d’aquesta resolució.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar re-

curs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en
el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, sense perju-
dici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la
Llei 30/92.

La Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries
Dra. Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 29/10/2004

- Ratificar la relació de candidats seleccionats

RELACIÓ DE CANDIDATS SELECCIONATS

PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA (2004PSR)

Codi plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Candidat Seleccionat Incorporació

2004PSR-5 Biopolímers Vegetals Salvado Rovira, Joan Laboral
grup III

Josefa Remedios Lázaro 
Molina

01/10/2004

2004PSR-6 Bioengineering and 
Bioelectrochemistry Group

Katakis, Ioanis Titulat grau 
superior

Barbara Vastenavond 01/10/2004

2004PSR-9 Bioengineering and 
Bioelectrochemistry Group

Katakis, Ioanis Titulat grau 
superior

Monica Mir Llorente 01/10/2004

2004PSR-10 Criptografia i Secret 
Estadístic

Domingo Ferrer, Josep Laboral
grup II

Jordi Castellà Roca 01/10/2004

2004PSR-11 Catàlisi heterogènia Sueiras Romero, Jesús 
Eduardo

Laboral
grup I

Marco A. Argudo Moya 01/10/2004

2004PSR-12 Catàlisi heterogènia Sueiras Romero, Jesús 
Eduardo

Becari 
Predoctoral

Noelia Barrabés Rabanal 01/10/2004

2004PSR-14 Química Quàntica Caballol Lorenzo, Rosa Laboral
grup III

Elisenda Mas Ferraté 01/10/2004

2004PSR-15 Bioquímica i Enologia Arola Ferrer, Lluís Laboral
grup I

Juan Bautista Fernández 
Larrea

01/10/2004

2004PSR-17 IRCIS-Unitat de Recerca
de Lípids i Arteriosclerosi

Masana Marín, Luis Laboral
grup I

Anna Cabré Llobet 01/10/2004

2004PSR-19 Bioquímica i Enologia Arola Ferrer, Lluís Becari 
Predoctoral

Albert Pallejà I Caro 01/10/2004

2004PSR-21 Fenòmens de Transport Giralt Prat, Francesc Investigador Gabriela Espinosa
Porragas

01/01/2005

2004PSR-22 Física i Cristal·lografia
de Materials

Díaz González, Francisco 
Manuel

Titulat grau 
superior

Ana Isabel Aznar Ecija 01/10/2004

2004PSR-23 Grup de Recerca del 
Gènere, la Interculturalitat
i dels Estudis Culturals
de la Mediterrània (GIEM)

Olivé Serret, Enric Laboral
grup I

Virginia Miravé Leroudier 01/10/2004

2004PSR-24 Enginyeria de Reacció 
Químics i d´Intensificació 
de Processos

Fabregat Llangostera, 
Azael

Titulat grau 
mitjà

Beatriz Larruy Alastruey 01/10/2004

2004PSR-26 Grup de Recerca
en Medicina Aplicada 
Hospital Joan XXIII

Richart Jurado, Cristobal 
Manuel

Laboral
grup I

Matilde Rodriguez 
Chacón

01/10/2004

2004PSR-27 Grup de Recerca
en Medicina Aplicada 
Hospital Joan XXIII

Richart Jurado, Cristobal 
Manuel

Laboral
grup III

Carmen Aguilar Crespillo 01/10/2004

2004PSR-28 Grup d’Investigacions
en Antropologia

Romaní Alfonso, Oriol Laboral
grup III

Pedro Fernando Marta
Prieto

01/10/2004
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2004PSR-29 Grup de Quimiometria
i Qualimetria

Rius Ferrús, Francisco 
Javier

Becari 
Predoctoral

Garrido, Mariano Enrique 01/10/2004

2004PSR-30 Grup de Recerca d’Indústria 
i Territori

Arauzo Carod, Josep 
Maria

Titulat grau 
mitjà

Eulàlia Roig Castelltort 01/10/2004

2004PSR-31 Biotecnologia Enològica Mas Baron, Alberto Laboral
grup I

Maria Jesús Torija 
Martínez

01/11/2004

2004PSR-32 Farmacobiologia Cel·lular Mallol Mirón, Jorge Oficial de 
segona

Vanesa Sanchez Martos 01/10/2004

2004PSR-33 Unitat de Micologia Guarro Artigas, Josep Oficial de 
segona

Núria Pilas López 01/10/2004

2004PSR-34 Unitat de Micologia Guarro Artigas, Josep Oficial de 
segona

Núria Argany Figueras 01/10/2004

2004PSR-35 Grup de Cromatografia. 
Aplicacions Mediambientals

Borrull Ballarín, Francesc Becari 
Predoctoral

Patricia Puig Guiral 01/10/2004

2004PSR-38 Grup de Cromatografia. 
Aplicacions Mediambientals

Borrull Ballarín, Francesc Titulat grau 
superior
a temps 
parcial en 
pràctiques

Sergio Moyano Romera 01/10/2004

2004PSR-39 Grup de Cromatografia. 
Aplicacions Mediambientals

Borrull Ballarín, Francesc Titulat grau 
superior

Marta Pedrouzo Lanuza 01/10/2004

2004PSR-40 Biotecnologia Enològica Mas Baron, Alberto Becari 
Predoctoral

Rosa Ana Chiva Tomás 01/10/2004

2004PSR-41 Laboratori de Toxicologia
i Salut Mediambiental

Domingo Roig, José Luis Becari 
Predoctoral

Silvia Fuentes de Frutos 01/10/2004

2004PSR-43 Grup de Quimiometria
i Qualimetria

Rius Ferrús, Francisco 
Javier

Titulat grau 
superior

Jaume Capdevila Aranda 01/10/2004

2004PSR-44 Grup de Quimiometria
i Qualimetria

Rius Ferrús, Francisco 
Javier

Titulat grau 
superior

Santiago Macho Aparicio 01/10/2004

2004PSR-45 Grup de Recerca en 
Lingüística Matemàtica

Martín Vide, Carlos Laboral
grup I

Florentina Lilica Voicu 
Dumitrescu

01/10/2004

2004PSR-47 Fenòmens de Transport Giralt Prat, Francesc Titulat grau 
superior

David Pamies Estrems 01/10/2004

2004PSR-48 Dret del Medi Ambient Pigrau Solé, Antoni Laboral
grup II

Elisenda Bru Cuadrada 01/10/2004

2004PSR-50 Laboratori de Toxicologia
i Salut Mediambiental

Domingo Roig, José Luis Titulat grau 
superior

Vacant 01/10/2004

2004PSR-51 Dispositius, Sensors
i Sistemes VLSI

Correig Blanchar, Francesc 
Xavier

Laboral
grup III

Vacant 01/01/2005

2004PSR-52 Dispositius, Sensors
i Sistemes VLSI

Correig Blanchar, Francesc 
Xavier

Laboral
grup II

Raul Calavia Boldú 01/10/2004

2004PSR-53 Grup Enginyeria Tèrmica 
Aplicada

Coronas Salcedo, Alberto Titulat grau 
superior

Joan Carles Bruno
Argilaguet

01/10/2004

2004PSR-54 Autoecologia Humana
del Quaternari

Carbonell Roura, Eudald Laboral
grup I

Marta Fontanals Torroja 01/10/2004

2004PSR-55 Grup de Recerca en 
Lingüística Matemàtica

Martín Vide, Carlos Laboral
grup I

Adrian-Horia Dediu 01/10/2004

2004PSR-57 Física i Cristal·lografia
de Materials

Díaz González, Francisco 
Manuel

Titulat grau 
superior

Xavier Mateos Ferré 01/10/2004

2004PSR-58 Autoecologia Humana
del Quaternari

Carbonell Roura, Eudald Becari 
Predoctoral

Ana M. Rodríguez Cruz 01/10/2004

2004PSR-61 Experimentació, 
Computació i Modelització 
en Mecànica de Fluïds
i Turbulència

Ferré Vidal, Josep Anton Becari 
Predoctoral

Obai Younis 01/10/2004

Codi plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Candidat Seleccionat Incorporació
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30  La Comissió acorda, en relació al Mapa de Grups de Recerca 2003, consultar el
grup de recerca Medioevum sobre la necessitat de donar-se d’alta de manera
immediata. En cas que no sigui així, s’emplaça aquest grup de recerca a consti-
tuir-se en la convocatòria del Mapa de Grups de Recerca 2005

31  La Comissió aprova la priorització provisional de candidats presentats a la Direc-
ció General de Recerca dins el programa de becaris predoctorals per a la forma-
ció d’investigadors (FI2005).

SESSIÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2004

32  La Comissió acorda en relació al programa de becaris predoctorals finançats a
càrrec de projectes d’R+D+I. Convocatòria de desembre de 2004 (BRDI2004/12).

Resolució d’1 de desembre de 2004, de la vicerectora d’Investigació i Institucions Sani-
tàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, per la qual es
convoquen beques predoctorals URV finançades a càrrec de projectes d’R+D+I

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una institució dedicada a la prestació del servei
públic de l’educació superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i
l’extensió universitària.

El desplegament d’aquestes funcions comporta, en l’àmbit de la investigació, la for-
mació d’estudiants de tercer cicle a través de programes de doctorat i la realització de
tesis doctorals.

En aquest context, la URV, per assolir els objectius que li són propis, vol incentivar
la formació dels futurs doctors mitjançant un programa de beques que permeti:

Incrementar de manera qualitativa i quantitativa els recursos humans i econòmics
de què disposa la Universitat per a la formació predoctoral, la investigació i la docència 

Potenciar els programes propis de doctorat 
Promoure la realització de tesis doctorals en els seus departaments 
Complementar la formació dels estudiants de doctorat en el marc de projectes

d’R+D+I desenvolupats per grups de recerca de la pròpia URV.
La Comissió delegada d’Investigació i Transferència és l’encarregada d’instruir el

procediment establert en aquesta resolució, així com en les resolucions de concessió.
Aquesta convocatòria es regirà d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació i,

de manera general, per la que s’indica a continuació:
Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili
Normativa de Beques Predoctorals URV finançades a càrrec de projectes d’R+D+I

2004PSR-62 AGA, Anàlisi i Gestió 
Ambiental

Castells Piqué, Francesc Oficial de 
segona

Jordi Casanella Miro 01/10/2004

2004PSR-67 Formació Continua i Noves 
Tecnologies

González Soto, Angel Pío Laboral
grup III

En procés de selecció
(Fins el 08/11/2004)

01/12/2004

2004PSR-70 Catàlisi heterogènia Sueiras Romero, Jesús 
Eduardo

Laboral
grup III

Núria Juanpere Mitjana 01/10/2004

2004PSR-71 Group of 
Nanobiotechnology
and Bioanalysis

O’Sullivan, Ciara Titulat grau 
superior

M. Carmen Bermudo 
Redondo

01/10/2004

2004PSR-72 Grup d’Automàtica
i Electrònica Industrial

Maixé Altés, Xavier Laboral
grup III

Xavier Triguero Bosque 01/10/2004

2004PSR-73 Grup d’Automàtica
i Electrònica Industrial

Maixé Altés, Xavier Laboral
grup III

Josep Maria Bosque 
Moncusí

01/10/2004

2004PSR-75 Física i Cristal·lografia
de Materials

Díaz González, Francisco 
Manuel

Becari 
Predoctoral

Òscar Silvestre Rodriguez 01/10/2004

2004PSR-76 Anàlisi Territorial i Estudis 
Turístics

Anton Clavé, Salvador Titulat grau 
mitjà

Xavier Lascorz Llort 01/10/2004

2004PSR-77 Anàlisi Territorial i Estudis 
Turístics

Anton Clavé, Salvador Titulat grau 
superior

Jordi Andreu Bertran 01/10/2004

2004PSR-78 Alimentació, Nutrició, 
Creixement i Salut Mental

Salas Salvadó, Jorge Oficial
de segona

En procés de selecció
(Fins el 08/11/2004)

01/12/2004

2004PSR-80 AGA, Anàlisi i Gestió 
Ambiental

Castells Piqué, Francesc Oficial
de segona

Meritxell Salla Llambrich 01/10/2004

Codi plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Candidat Seleccionat Incorporació
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DISPOSICIONS

1. Les beques convocades a concurs es relacionen a l’annex d’aquestes bases i esta-
ran vinculades a l’àrea de coneixement i Departament que s’especifica, en el marc del
Programa de Beques Predoctorals URV finançades a càrrec de projectes d’R+D+I gesti-
onats per la pròpia URV o a través de la Fundació URV.

2. Els becaris realitzaran tasques de recerca i docència amb dedicació a temps com-
plet. La seva principal obligació serà realitzar una tesi doctoral a la Universitat Rovira i
Virgili. Tanmateix, el Consell de Departament podrà assignar-los una col·laboració en
tasques docents no superior als 8 crèdits/curs anual, de comú acord amb l’investigador
principal del projecte d’R+D+I.

3. Requisit: estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
4.1. Durada: 12 mesos a partir de la data d’incorporació especificada en la resolu-

ció de concessió, essent necessari per a qualsevol modificació de les condicions de
gaudiment, interrupció, absència temporal o renúncia, sol·licitar l’autorització prèvia al
Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries, acompanyada de l’informe de l’in-
vestigador principal de projecte d’R+D+I. El Vicerectorat d’Investigació i Institucions
Sanitàries resoldrà en vista del d’aquest informe.

4.2. Seran renovables successivament per períodes iguals, previ informe de l’investigador
principal del projecte d’R+D+I, per resolució del Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sa-
nitàries fins a completar un màxim de 48 mesos. En tot cas, la renovació de la beca per a
l’anualitat següent quedarà condicionada a la garantia de finançament per part d’un projecte
d’R+D+I o de qualsevol altre recurs que correspongui al grup de recerca al qual estigui ads-
crit l’investigador principal, el qual haurà d’ésser destinat prioritàriament a aquesta finalitat. 

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. La dotació de les beques inclou, a càrrec del projecte d’R+D+I, una assignació mensual
per un import igual al dels becaris predoctorals URV, al qual s’hi aplicarà la retenció d’acord
amb la normativa fiscal vigent i una assegurança d’accidents, malaltia i responsabilitat civil.
Els beneficiaris de les beques gaudiran, a més, de la gratuïtat dels preus acadèmics oficials
dels estudis de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, a càrrec de la pròpia Universitat.

6. Els aspirants que reuneixin les condicions necessàries per optar a alguna de les
beques hauran de presentar la següent documentació:

1. Sol·licitud adreçada al/a la president/a de la Comissió delegada d’Investigació i
Transferència. 

2. Fotocòpia compulsada del NIF/NIE.
3. Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial o del títol oficial de

formació.
4. Fotocòpia compulsada de la matrícula en un programa de doctorat de la URV o

compromís de matrícula signat per l’interessat i l’investigador principal del projecte
d’R+D+I.

5. Curriculum vitae.
7. Termini d’admissió de sol·licituds: 31 de desembre de 2004. El lloc de presenta-

ció serà el Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n,
43003 Tarragona).

8. La Comissió delegada d’Investigació i Transferència resoldrà el concurs, una ve-
gada verificat el procés de selecció, en el termini d’un mes a comptar des del dia se-
güent a la data final de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió es farà
pública en el tauler d’anuncis de la Universitat (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003
Tarragona) i en el web http://www.urv.es i es notificarà als interessats.

9. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar re-
curs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el ter-
mini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici
d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/
92, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència.

10. El benefici d’aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca, sous o
salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques o bé aque-
lles activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca a judici de la Co-
missió delegada d’Investigació i Transferència

11. La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb la
Universitat Rovira i Virgili ni implica cap tipus de compromís per part d’aquesta en rela-
ció amb la posterior incorporació del becari a la plantilla de l’entitat.

Tarragona, 1 de desembre de 2004
Rosa Solà i Alberich
Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries
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2004BRDI/12- ANNEX:
BEQUES PREDOCTORALS URV FINANÇADES A CÀRREC DE PROJECTES D’R+D+I

33  La Comissió aprova la proposta de finançament de les sol·licituds de mobilitat de
3r cicle (M3C2004).

34  La comissió acorda en relació a la priorització de sol·licituds del programa d’equi-
pament i infraestructura de recerca per a l’any 2004 (PEIR2004):

- Aprovar les taules de priorització 
- Respectar l’ordre de priorització interna a partir de les resolucions de concessió

externes

35  La Comissió acorda en relació al Mapa de Grups de Recerca 2005 (MGR2005):

- Convocar l’edició 2005
- Introduir les modificacions següents respecte a les bases de la convocatòria de 2003:

• Pel que fa a l’investigador responsable, modificar el redactat del paràgraf 2n del
punt 2 en els termes següents: “L’investigador responsable serà un doctor de la URV.
S’entén per doctor URV el personal investigador que, tenint la titulació adient, està vin-
culat estatutàriament o contractualment a la URV o a aquelles altres estructures de re-
cerca vinculades a la URV”.

• Pel que fa a la consideració d’investigador actiu, modificar el redactat del parà-
graf 3r del punt 3 en els termes següents: “Incloure la definició del concepte “investiga-
dor actiu” una vegada hagi estat aprovat pels òrgans de govern de la URV competents”.

• Pel que fa al reconeixement dels centres d’innovació, eliminar el paràgraf 2n del
punt 4.

- Aprovar el calendari d’aplicació:
• MGR2003: Tancament 31/01/2004
• MGR2005:
 Convocatòria: 01/02/2005 - 21/02/2005
 Revisió: 22/02/2005 - 28/02/2005
 Publicació: 01/03/2005

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 18 DE NOVEMBRE DE 2004

36  Proposta al Consell Social, per a la seva aprovació, de la relació de professorat
que ha de percebre el complement autonòmic de docència i de recerca.

Referència Investigador principal Projecte R+D+I Àrea de coneixement Departament

2004BRDI/12-01 Grifoll Taverna, Jordi NOMIRACLE Enginyeria química Departament d’Enginyeria 
Química 

2004BRDI/12-02 Rosell Llompart, Joan MIRG - CT 2004-511310 Enginyeria química Departament d’Enginyeria 
Química 

2004BRDI/12-04 Olivé Serret, Enric CD_JEP-31155-2003 Història contemporània Departament d’Història,
Història de l’Art i Geografia 

2004BRDI/12-05 Olivé Serret, Enric DURSI-EEES Història contemporània Departament d’Història,
Història de l’Art i Geografia 

2004BRDI/12-06 Olivé Serret, Enric 2003ACS/EUROMED Història contemporània Departament d’Història,
Història de l’Art i Geografia 

2004BRDI/12-07 Olivé Serret, Enric 2003ACS/EUROMED Història contemporània Departament d’Història,
Història de l’Art i Geografia 

2004BRDI/12-08 Olivé Serret, Enric 2003 ACS/EUROMED Història contemporània Departament d’Història,
Història de l’Art i Geografia 

2004BRDI/12-09 Olivé Serret, Enric 2003ACS/EUROMED Història contemporània Departament d’Història,
Història de l’Art i Geografia 

2004BRDI/12-10 Olivé Serret, Enric 2003ACS/EUROMED Història contemporània Departament d’Història,
Història de l’Art i Geografia 

2004BRDI/12-14 Katakis, Ioanis FIT-010000-2004-146 Enginyeria química Departament d’Enginyeria 
Química 

2004BRDI/12-18 Claver Cabrero, Carmen 2003DIST/Claver Química inorgànica Departament de Química 
Física i Inorgànica 
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37  Convocatòria d’oposicions de places de PAS de l’escala de gestió (Ajudants de
Biblioteca i de Serveis Tècnics)

38  Convocatòria d’oposicions de places de PAS de promoció interna del grup D al
grup C (2a edició).

39  Modificació de la normativa d’accés de PAS per tal de fixar la valoració de les
homologacions informàtiques en la fase de concurs (annex)

MODIFICACIONS DE LA NORMATVA D’ACCÉS DEL PAS

Punts 8.1.1.2: Barems Concurs / Fase de Concurs i 8.1.2.8: Criteris de Selecció
Valoració de mèrits
(…)
Ofimàtica:
Curs avançat: Puntuació general. Si existeix curs bàsic, només es puntua el curs

avançat. Curs bàsic: 1/2 de la puntuació general.
Hores:
<10 hores: no es valora
10-30 hores: 2 punts
31-100 hores: 3 punts
>100 hores: 5 punts
Les homologacions informàtiques acreditades per la URV es valoraran amb la pun-

tuació corresponent a l’interval de 10-30 hores i d’acord amb el nivell homologat.

SESSIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 2004

40  Sol·licitud al Consejo de Coordinación Universitaria de convocatòria d’habilita-
ció de les places que es relacionen a continuació, per a la seva posterior convoca-
tòria a concurs d’accés per part de la Universitat:

- TU de l’àrea de coneixement d’Antropologia Social, del departament d’Antropolo-
gia, Filosofia i Treball Social.

- TU de l’àrea de coneixement de Dret Administratiu, del departament de Dret Públic.

41  Convocatòria, amb caràcter extraordinari, d’una plaça de TUI TP+H, de l’àrea de
coneixement de Cirurgia, del departament de Medicina i Cirurgia, vinculada a
l’Hospital Universitari Joan XXIII, amb la categoria de Facultatiu Especialista.

42  Proposta al Consell Social, per a la seva aprovació, d’una relació de professorat
que ha de percebre el complement autonòmic de recerca (relació complementà-
ria a l’aprovada en la sessió del dia 18 de novembre de 2004).

43  Calendari laboral del PAS per l’any 2005 (annex)

CALENDARI DE FESTES I TORNS DE NADAL PER A L’ANY 2005

D’acord amb la disposició final de la Normativa sobre vacances, permisos i llicèn-
cies del PAS, s’hi incorpora, per a l’any 2005, el calendari de festes següent:

Ordre de 7 de juny de 2004, del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2005:

“a) Seran festes laborals a Catalunya, de caràcter retribuït i no recuperable, durant
l’any 2005, les següents:

1 de gener Cap d’Any
6 de gener Reis
25 de març Divendres Sant
28 de març Dilluns de Pasqua Florida
16 de maig Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny Sant Joan
15 d’agost L’Assumpció
12 d’octubre Festa de la Hispanitat
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre La Immaculada
26 de desembre Sant Esteve.”

Festes locals:
Tarragona: 19 d’agost Sant Magí

23 de setembre Santa Tecla

Reus: 29 de març
29 de juny Sant Pere
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Vila-seca 17 de gener Sant Antoni
 3 d’agost

Així mateix, i d’acord amb la mateixa disposició, els torns de permís per al període
de festes de Nadal corresponent a l’any 2005 són els següents:

1r torn: 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2005
2n torn: 2, 3, 4 i 5 de gener de 2006

Núm. 43Full Oficial 39 / Consell de Govern de 22 de desembre de 2004



Full Oficial 39 / Consell de Govern de 27 d’octubre de 200473

Convenis

44  Acord de 22 de desembre de 2004 pel qual es ratifiques diversos convenis:

Conveni marc de col·laboració entre l’Alcaldia del Municipi de Porto Alegre i la
Universitat Rovira i Virgili

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Unió General
de Treballadors de Catalunya

Pròrroga sobre el contracte per prestació de serveis entre la Universitat Rovira i Vir-
gili i la Fundació Gol i Gurina per a la realització de l’estudi “Efectos de la dieta en la
prevención primaria de la enfermedad cardiovascular (G03/140)” emmarcat dins la
“Red Temática sobre Nutrición y Enfermedad Cardiovascular” finançada per l’Instituto
de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo (Convocatòria 2003) i que va
ser signat el 4 de març de 2004

Conveni de col·laboració específic entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Ca-
talà d’Arqueologia Clàssica en matèria de gestió documental

Conveni per a l’organització conjunta de les III Jornades d’Emprenedors i dels II Pre-
mis Reus a la creació d’Empreses 2004 entre l’Ajuntament de Reus, Reus Desenvolupa-
ment Econòmic, SA (REDESSA), la Confederació Empresarial de la Província de
Tarragona (CEPTA), la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, la
Universitat Rovira i Virgili i Reus Capital de Negocis SCR, SA

Conveni específic de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i la
Universitat Rovira i Virgili per a la realització dels estudis en Dret Ambiental

Conveni marc de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Tarra-
gona i la Universitat Rovira i Virgili

Protocol d’adhesió de la Universitat de Granada al conveni interuniversitari per a la
realització d’un doctorat en Nutrició i Metabolisme

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-
seca per a la cessió gratuïta d’ús d’un immoble municipal per a ser destinat a estudis
universitaris de Turisme i Oci

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-
seca per a la realització de cursos d’extensió universitària i activitats per a la Gent Gran

Conveni d’adhesió de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili a
la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC)

Conveni de col·laboració entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) i la Universitat Rovira i Virgili

Protocol d’acord per a la creació del Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutri-
ció i Salut, entre el Departament de Treball i Indústria (DTI), la Universitat Rovira i Vir-
gili, l’Ajuntament de Reus i Tecnoparc Reus, SL

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació URV, la Universitat Rovira i Virgili
i Saint Gobain Montblanc per a la realització d’estades a l’empresa de llicenciats recent
titulats de la Facultat de Química

Conveni de constitució del Consorci Observatori Català del Paisatge
Acord marc entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa Centre Tecnològic del

Plàstic
Conveni per a la realització d’un Master Erasmus Mundus “Estudis culturals medi-

terranis - Gestió dels conflictes mediterranis” entre la Universitat Rovira i Virgili, la Uni-
versitat de Malta i l’Institut Catholique de Paris

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 i finançament de la se-
gona edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral

Conveni de subvenció de l’acció núm. 2004-2669 / 001 – 001 CEN-CENRE entre la
Comissió de les Comunitats Europees i la Universitat Rovira i Virgili

Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sénia i la Universitat Rovira
i Virgili

Conveni específic de col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització dels estudis en Dret Ambien-
tal

Conveni específic entre les universitats de Cadis, Castella-La Manxa, Còrdova, La
Rioja, Múrcia, Rovira i Virgili, Salamanca i Sevilla
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Conveni específic entre el Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha i el Depar-
tament d’Història, Història de l’Art i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i Al Akhawayn Univer-
sity in Ifrane (Marroc)

Conveni marc de cooperació entre la Universidade Federal da Bahia (Brasil) i la
Universitat Rovira i Virgili

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Hospital
Sant Joan de Reus per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Document de cessió de drets d’explotació de les obres de la col·lecció Eina entre la
Universitat Rovira i Virgili, l’editorial Cossetània i la Unitat Predepartamental de Comu-
nicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme de la URV. Obra titulada Invitació a la teo-
ria de la comunicació 

Document de cessió de drets d’explotació de les obres de la col·lecció Eina entre la
Universitat Rovira i Virgili, l’editorial Cossetània i la Unitat Predepartamental de Comu-
nicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme de la URV. Obra titulada Depressió i famí-
lia: factors socials i ideològics en la vivència de la depressió

Document de cessió de drets d’explotació de les obres de la col·lecció Eina entre la
Universitat Rovira i Virgili, l’editorial Cossetània i la Unitat Predepartamental de Comu-
nicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme de la URV. Obra titulada Psicometria. Pro-
blemes pràctics

Document de cessió de drets d’explotació de les obres de la col·lecció Eina entre la
Universitat Rovira i Virgili, l’editorial Cossetània i la Unitat Predepartamental de Comu-
nicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme de la URV. Obra titulada Accionaments
elèctrics

Document de cessió de drets d’explotació de les obres de la col·lecció Eina entre la
Universitat Rovira i Virgili, l’editorial Cossetània i la Unitat Predepartamental de Comu-
nicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme de la URV. Obra titulada Els elements inor-
gànics en els éssers vius
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2004

1. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Jordi Ferrús i Batiste
Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia

Sr. Fco. Javier Sigró Rodriguez
Sr. Jordi López Vilar

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Cristina Sala Camps
Sr. Jordi Juanpere Dominguez

Departament de Dret Públic
Sra. Rosa Rodríguez Sánchez

2. S’aprova la modificació de la composició del tribunal de la tesi doctoral del se-
güent departament:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Enric Aragonès Benaiges

3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del 28-06-2004:

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

4. S’aprova la sol·licitud de modificació del tribunal únic del programa de doctorat
d’Arqueologia Clàssica del Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia i l’Ins-
titut d’Arqueologia Clàssica.

5. S’aprova la sol·licitud del Sr. Joaquim Margalef Llebaria per tal de canviar el seu
títol de doctor per la URV pel de doctor en Economia, amb efectes retroactius.

SESSIÓ ORDINÀRIA D’1 D’OCTUBRE DE 2004

1. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Gestió d’Empreses

Sr. Fernando Campa Planas
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sra. Cristina Mas Quilez
Sra. Gemma Ribera Llonc
Sra. Lidia Brossa Piñeiro

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Elias Daura Oller

2. S’aprova la modificació del tribunal de la tesi doctoral presentada pel departa-
ment:
Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia

Sr. Francisco Javier Sigró Rodríguez

3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del 21-07-2004:
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Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Jordi Ferrús i Batiste

Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia
Sr. Francisco Javier Sigró Rodríguez
Sr. Jordi López Vilar

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Cristina Sala Camps
Sr. Jordi Juanpere Dominguez

Departament de Dret Públic
Sra. Rosa Rodríguez Sánchez

4. S’aprova la sol·licitud de canvi de responsable d’una assignatura i dels tutors aca-
dèmics dins del programa de doctorat “Graduate Studies in Chemical and Process Engi-
neering” del departament d’Enginyeria Química.

5. S’aprova la sol·licitud d’ampliació del període de preinscripció del programa de
doctorat “Neurotoxicologia i Psicofarmacologia” del bienni 2004-2006, del departa-
ment de Psicologia.

6. S’aprova la sol·licitud de canvi de tipologia de curs dins el programa de doctorat
“Organització Industrial: Empreses i Mercats”, del departament d’Economia.

7. S’aprova les sol·licituds de canvi de tribunal únic dels següents programes de
doctorat:

- “Espiritualitat i Religiositat a l’antiguitat i a l’Edat Mitjana”, bienni 2002-2004, del
departament d’Història, Història de l’Art i Geografia (amb efectes retroactius)

- “Estudios Hispánicos y Románicos”, trienni 2001-2004, del departament de Filo-
logies Romàniques

8. S’aprova la sol·licitud d’anul·lació del programa de doctorat “Ciències Tècniques
i Gestió Ambiental”, del departament de Química Física i Inorgànica.

9. S’aprova la reestructuració del programa de doctorat “Tecnologia Educativa”, bi-
enni 2002-2004, del departament de Pedagogia.

10. S’aproven les següents sol·licituds de trasllat d’expedient:
Departament de Pedagogia

Sr. José María Cela Ranilla
Departament de Dret Privat, Processal i Financer:

Sra. Maria Jesus Ballester Añon
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Sandra Vives Benitez
Departament d’Economia

Sr. Daniel Liviano Solis

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 D’OCTUBRE DE 2004

1. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Gestió d’Empreses

Sra. Misericòrdia Vilella Bach
Departament de Química Física i Inorgànica

Sra. Esther Bordas Casas
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Jordi Josep Salvador Duch
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Silvia Hernández Anadón
Sr. Marçal Salvadó Artells
Sra. Maria Solé Ollé

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. Montserrat Pazos Escudero
2. S’aprova, amb efectes retroactius, la modificació de la composició del tribunal de

la tesi doctoral presentada pel departament:
Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia

Sr. Jordi López Vilar

3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del 21-07-2004:

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Cristina Sala Camps
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Admeses a tràmit en la Comissió de Doctorat del 01-10-2004:
Departament de Gestió d’Empreses

Sr. Fernando Campa Planas
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sra. Cristina Mas Quilez
Sra. Gemma Ribera Llonc

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Elias Daura Oller

4. S’aproven els diversos canvis en els programes de doctorat (períodes de matrí-
cula, tutors...)

5. S’aproven les sol·licituds de reconeixement de crèdits presentades pel departa-
ment:
Departament d’Enginyeria Química

Sr. William Andrés Ocampo Duque
Sra. Carmen Barrera Ventura

6. S’aproven les sol·licituds de convalidacions presentades pel departament:
Departament d’Enginyeria Química

Sr. William Andrés Ocampo Duque
Sra. Carmen Barrera Ventura

7. S’aprova la sol·licitud d’adaptació presentada pel departament:
Departament de Filologia Catalana

Sra. Mònica López Bages

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE NOVEMBRE DE 2004

1. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia

Sr. Pedro Nogales Cárdenas
Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Sr. Trifon Teodorov Trifonov
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Josep Campanera Alsina
Sr. Francisco Ample Navarro

2. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Admeses a tràmit el dia 01-10-2004:

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sra. Lidia Brossa Piñeiro
Sr. Fernando Campa Planas
Admeses a tràmit el dia 28-10-2004:

Departament de Química Física i Inorgànica
Sra. Esther Bordas Casas

Departament de Gestió d’Empreses
Sra. Misericordia Vilella Bach

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. Montserrat Pazos Escudero

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Jordi Josep Salvador Duch

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Silvia Hernández Anadón
Sr. Marçal Salvado Artells
Sra. Maria Solé Ollé

3. S’aproven les sol·licituds de reconeixement de crèdits presentades pels departa-
ments:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Susanna Muñoz Magallón
Departament de Medicina i Cirurgia

Sol·licituds de 34 alumnes 
Departament de Química Física i Inorgànica

Sra. Eva Santos Garcia
Sr. Alfons Nonell Canals
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4. S’aproven les sol·licituds de convalidacions presentades pels departaments:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Susanna Muñoz Magallón
Sra. Anna Anguera Vilà

5. S’aproven les sol·licituds d’adaptació presentades pels departaments:
Departament d’Economia

Sra. Maria Luisa Jiménez López
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Maria Belen Franquet Montufo

6. S’aproven les sol·licituds de trasllat d’expedient presentades pels departaments:
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sra. Susanna Muñoz Magallón
Sra. Anna Anguera Vilà

Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia
Sra. Montserrat Claveras Pérez

Departament de Pedagogia
Sra. Maria de les Sogues Montserrat Pera

Departament de Psicologia
Sra. María de los Ángeles Carrión Garcia

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Gonzalo Sirgo Rodríguez

Departament de Gestió d’Empreses
Sra. Andrea Bikfalvi

7. S’aprova l’anul·lació de l’assignatura “Gastronomia i diversitat cultural a la Medi-
terrània” dins el programa de doctorat “Estudis Culturals Mediterranis”, bienni 2003/05,
corresponent al departament d’Història, Història de l’Art i Geografia.

8. S’aprova el canvi de tutor dins el programa de doctorat d’“Enologia”, bienni
2004/06, corresponent al departament de Bioquímica i Biotecnologia.

9. S’aprova el canvi de tribunal únic dins el programa de doctorat de “Qüestions de
llengua i literatura: Identitat i estandardització”, trienni 2002/05, corresponent al depar-
tament de Filologia Catalana.

10. S’aprova el canvi del tribunal de la tesi doctoral del doctorand Francisco Ample
Navarro corresponent al departament de Química Física i Inorgànica.

11. S’aprova la modificació del període de publicació d’admesos i exclosos pel curs
2004/05 dins el programa de doctorat de “Tecnologia Educativa” corresponent al de-
partament de Pedagogia.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE DESEMBRE DE 2004

1. S’aprova l’admissió a tràmit i els tribunals de les tesis doctorals presentades pels
departaments:
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sra. Núria Fontanals Torroja
Sra. Xiomara Yañez Rueda
Sr. Enric Comas Lou

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Valeri Paulov

2. S’aprova la defensa pública de la tesi doctoral presentada pel departament:
Admesa a tràmit en la Comissió de Doctorat del 30-11-2004:

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Francisco Ample Navarro

3. S’aprova la sol·licitud del canvi de tribunal únic dins el programa de doctorat de
“Tecnologia Educativa”, bienni 2002-2004, del departament de Pedagogia.
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PRESES DE POSSESSIÓ

CONSELL DE GOVERN DE 27 D’OCTUBRE DE 2004

CÀRRECS 

Data Nom i cognoms Càrrec
1 de setembre de 2004 Dr. Joan Salvadó Rovira responsable del Graduat Superior en Tecnologies del Medi

Ambient
1 d’octubre de 2004 Sra. Catalina Jordi Amorós vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques
1 d’octubre de 2004 Dra. Mercedes Peláez Marqués secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques
14 d’octubre de 2004 Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz director del departament d’Antropologia, Filosofia i Treball

Social
20 d’octubre de 2004 Dr. José Antonio Díez Calzada secretari del departament d’Antropologia, Filosofia i Treball

Social

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom i cognoms Categoria Departament
7 de juliol de 2004 Dr. Antonio Ramon Lázaro Guillén professor Agregat d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica 

i Automàtica
15 de setembre de 2004 Dra. Paloma Vicens Calderon professora Agregada Psicologia

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Data Nom i cognoms Càrrec
5 de juliol de 2004 Sr. Carles De la Cuadra Pagès funcionari/ària de l’escala de Gestió
5 de juliol de 2004 Sra. Remei Puig Roca funcionari/ària de l’escala de Gestió
20 de juliol de 2004 Sra. Immaculada Abelló Peirí funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Jèssica Alvarez Figuerola funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Àngels Anton Nuez funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Lourdes Anton Nuez funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Pilar Bartoll Bosch funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Joan Bernadet Martí funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Antònia Blanco Segura funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Concepcion Blasco Luz funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Carlos Blesa Montalban funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Sergi Caballé Cunillera funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Cristina Cabré Garcia funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Íngrid Carulla Palaín funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria José Casanova Pons funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Carmen Castillo Peralta funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. María Luisa Corberó Chic funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Ana Delgado Rus funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Magdalena Domingo Domingo funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Ester Fabra Salvat funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Rosa Maria Feliu Toro funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Iolanda Figuerola Romano funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Cristina Fornos Español funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Olga Galofré Ribas funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Agustin García de Mateos Mariné funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Samuel Garcia Mega funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. María Dolors Gavaldà Martínez funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Eva María Ibáñez Hernández funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Antonia Jiménez Fernández funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Consuelo Jiménez Ridruejo funcionari/ària de l’escala Administrativa

Morenas de Tejada
20 de juliol de 2004 Sr. Raül-Lluís Loran Kunz funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Joan Magí Margalef Llaberia funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Pilar Martínez Serra funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Núria Martorell Vidal funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Mercè Maurín Barberà funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Cristina Milà Rovira funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Salomó Ángel Ortega Romero funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Ester Pagès Barrera funcionari/ària de l’escala Administrativa
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20 de juliol de 2004 Sra. Maria Helena Palacios Aguirre funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Elvira Pàmies Conesa funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Alicia Pasca Márquez funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Del Mar Perpiñà Cuevas funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Joana Pijuan Escoda funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Núria Pitarch Pàmies funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Cristina Porres Folch funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Encarnación Rodriguez Esmel funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Rosa Maria Roig Graells funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Roig Sanahuja funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Ángeles Romera Lorenzo funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Miguel Romero Trabalón funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Núria Ruiz Anta funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Alba Sabaté Roca funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sr. Albert Sabaté Rull funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Maria Pilar Salvany Punsoda funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. M. Gabriela Sánchez Rodríguez funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Anna Santo Bartolí funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Montserrat Vidal Serra funcionari/ària de l’escala Administrativa
20 de juliol de 2004 Sra. Montserrat Virgili Gutiérrez funcionari/ària de l’escala Administrativa

CONSELL DE GOVERN DE 22 DE DESEMBRE DE 2004

CÀRRECS

Data Nom i Cognoms Càrrec
8 de novembre de 2004 Dra. Magdalena Medir Mercè directora en funcions del departament d’Enginyeria Química
19 de novembre de 2004 Dra. Montse Ferrando Cogollos secretària de la Facultat d’Enologia
8 de novembre de 2004 Dr. Azael Fabregat LLangostera delegat del rector per la posada en marxa del Campus 

de les Terres de l’Ebre
1 de desembre de 2004 Sr. Francisco Zapater Esteban síndic de greuges de la URV
18 de desembre de 2004 Dr. Ioanis Katakis director del departament d’Enginyeria Química
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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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