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1 Acord de 27 de gener de 1995, pel qual es constitueix el Claustre Uni-
versitari de la Universitat Rovira i Virgili.

2 Acord de 5 d’abril de 1995, pel qual es ratifica l’adscripció a la Universi-
tat Rovira i Virgili del Centre Universitari Baix Penedès per a l’estudi de la
diplomatura de Relacions Laborals.

3 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aproven la composició i les funcions
principals de les comissions delegades de la Junta de Govern, que figuren
com a annex:

COMISSIONS DELEGADES DE LA JUNTA DE GOVERN

Comissió Funcions President Membres

Ordenació Acadèmica òrgans acadèmics, vice-rector degans i directors de centre,
mapa d’ensenyaments, de Centres 2 alumnes
plans d’estudis, i Departaments
alumnes d’entrada

Professorat plantilles, vice-rector 7 directors de departament
concursos, de Centres
tribunals, i Departaments
àrees de coneixement

PAS catàleg, vice-rector 1 degà o director,
concursos i oposicions, de Centres gerent,
tribunals i Departaments 4 PAS (2 laborals i 2 funcionaris)

Política Docent normatives, vice-rector 7 degans o directors,
formació continuada, de Docència i 2 alumnes,
POA, Innovació 1 PAS
estudis propis postgrau Pedagògica

Política Científica normatives, vice-rectora 7 directors de departament,
criteris, de Recerca 1 alumne de 3r cicle
programació de recerca i Serveis

Política Cultural extensió universitària, vice-rectora 1 degà o director,
aules d’Estudiants 3 alumnes,

i Extensió 1 PAS
Universitària

Política Econòmica pressupostos, vice-rector 7 degans o directors,
criteris d’Economia gerent,

1 alumne,
1 PAS

Política d’Infraestructures obres RAM, vice-rector 7 degans o directors,
equipaments, d’Infraestructures gerent,
adjudicacions, 1 alumne,
biblioteques 1 PAS
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Comissió Funcions President Membres

Política Exterior convenis, vice-rector 1 degà o director,
programes tipus Erasmus, de Relacions 2 alumnes,
publicacions Exteriors 1 PAS

4 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Jo-
an Lluís Vives, que figuren com a annex:

ESTATUTS DE L’INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1

L’Institut Joan Lluís Vives és una associació sense ànim de lucre amb plena capacitat ju-
rídica que es regeix pels presents Estatuts i per la legislació vigent en matèria d’asso-
ciacions.

ARTICLE 2

2.1 La finalitat de l’associació és potenciar les relacions entre les institucions univer-
sitàries de Catalunya, País Valencià i Illes Balears, i també d’altres territoris amb vincles
geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universita-
ri que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals, i potenciar la
utilització i la normalització de la llengua pròpia.

2.2 En concret, són finalitats de l’associació, les següents:
a) Establir canals de comunicació entre les institucions universitàries que permetin

millorar i augmentar l’intercanvi del coneixement científic, tècnic i cultural, i l’aprofita-
ment dels mitjans personals i materials de les respectives institucions.

b) Promoure accions conjuntes en matèria de docència i d’investigació, i de norma-
lització de la llengua i de difusió de la cultura pròpies.

c) Fomentar els intercanvis i les col·laboracions entre els diferents centres universi-
taris, per tal de facilitar la mobilitat dels estudiants, els professors i el personal d’admi-
nistració i serveis.

d) Potenciar l’organització conjunta de cursos, seminaris, congressos i tot tipus de
manifestació científica i cultural.

e) Promoure l’intercanvi de publicacions i de documentació, i la coordinació de l’edi-
ció i la difusió de les publicacions universitàries en llengua pròpia.

f) M a m p re n d re conjuntament activitats d’extensió universitària i de formació continua-
da, i coord i n a r, dins d’un marc d’organització comú, les activitats universitàries d’estiu.

g) Promoure la creació d’un espai telemàtic comú.
h) En general, fomentar totes aquelles activitats de coordinació entre les institucions

universitàries que tendeixen a aconseguir les finalitats esmentades.
2.3. Les activitats de l’associació no podran interferir les competències de les univer-

sitats membres de l’associació; en cas que un acord de l’associació afectés aquest àmbit
competencial, caldrà l’aprovació expressa dels òrgans universitaris competents per a la
validesa de l’esmentat acord.

ARTICLE 3

El domicili de l’Institut Joan Lluís Vives és a la ciutat de Castelló de la Plana, campus de
la Penyeta Roja, de la Universitat Jaume I. L’associació podrà decidir el trasllat del do-
micili per acord del Consell General.

ARTICLE 4

L’àmbit d’actuació de l’associació és, bàsicament, el territori de Catalunya, País Va l e n c i à
(Comunitat Valenciana) i Illes Balears, i també d’altres territoris amb vincles geogràfics,
històrics, culturals i lingüístics comuns; no obstant això, i atès el seu caràcter cultural,
l’associació podrà també desenvolupar activitats en qualsevol altre àmbit terr i t o r i a l .

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ARTICLE 5

5.1 Són membres de ple dret de l’associació Institut Joan Lluís Vives les universitats se -
güents:

♦ Universitat d’Alacant
♦ Universitat de València
♦ Universitat Jaume I
♦ Universitat de les Illes Balears
♦ Universitat Rovira i Virgili
♦ Universitat de Lleida
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♦ Universitat de Barcelona
♦ Universitat Autònoma de Barcelona
♦ Universitat Politècnica de Catalunya
♦ Universitat Pompeu Fabra
♦ Universitat Ramon Llull
♦ Universitat de Girona
♦ Universitat Oberta de Catalunya
Aquestes universitats estaran representades en el Consell General pels seus respec-

tius rectors o per les persones en qui deleguin.
5.2 També podran ser-ne membres altres persones jurídiques que per la seva vincu-

lació especial amb l’àmbit universitari o la seva col·laboració amb la difusió de la cultu-
ra i la normalització lingüística, siguin acceptades com a tals pel Consell General.

ARTICLE 6

Són drets dels membres de l’associació:
a) Tenir veu i vot en el Consell General.
b) Elegir i ésser elegit pels càrrecs de l’associació.
c) Tenir un representant a la Comissió Permanent.
d) Participar en l’activitat de l’associació.
e) Sol·licitar la convocatòria del Consell General de forma extraordinària, sempre que

la sol·licitud tingui el suport d’un mínim de la tercera part del nombre total de membres
de l’associació i es dirigeixi de forma escrita a la Comissió Permanent.

ARTICLE 7

Són deures dels membres de l’associació, els següents:
a) Ajustar llur actuació a les normes estatutàries i a la normativa vigent.
b) Complir els acords del Consell General i les normes que assenyali la Comissió Per-

manent per dur a terme aquests acords.
c) Satisfer les aportacions que s’estableixin.
d) Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de l’associació.

ARTICLE 8

La condició de membre de l’associació es perd per voluntat pròpia, degudament co-
municada a la Comissió Permanent, o per no complir les obligacions estatutàries. En
aquest darrer cas caldrà l’acord del Consell General amb el vot de les dues terceres
parts dels membres de ple dret.

ARTICLE 9

Els òrgans de govern de l’associació Institut Joan Lluís Vives són el Consell General,
la Comissió Permanent, el president i el vice-president.

Capítol 1. El Consell General 

ARTICLE 10

10.1 El Consell General és l’òrgan suprem de l’associació i en formen part tots els socis,
per dret propi i irrenunciable, en igualtat absoluta.

10.2 El Consell General té les facultats següents:
a) Establir el programa general d’actuació que permeti a l’associació complir els seus fins.
b) Supervisar l’activitat i la gestió de la Comissió Permanent.
c) Elegir el president de l’associació i el vice-president d’entre els seus membres. 
d) Aprovar els pressupostos anuals, el balanç i el compte de pèrdues i guanys, i la

memòria anual i l’informe de gestió.
e) Fixar les aportacions que els membres de l’associació hauran de satisfer.
f) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos

de l’associació.
g) Aprovar l’admissió de nous membres de l’associació.
h) Modificar els Estatuts de l’associació, després d’una convocatòria extraordinària

per a aquest fi.
i) Dissoldre i liquidar l’associació.
10.3 Els membres de l’associació, reunits en Consell General legalment constituït, de-

cidiran per majoria quins assumptes, a més dels enunciats, són competència del Consell.
ARTICLE 11

El Consell General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any i en ses-
sió extraordinària sempre que ho acordi la Comissió Permanent o, obligatòriament,
quan ho demani un mínim de la tercera part del nombre total de membres mitjançant
un escrit adreçat a la Comissió Permanent amb indicació dels temes a tractar.

En qualsevol cas, la convocatòria es realitzarà amb un mínim de set dies d’antelació,
mitjançant una comunicació individual adreçada a cadascun dels membres. La convo-
catòria inclourà la data, el lloc i l’hora de realització de la sessió, així com l’ordre del dia
corresponent.

El Consell General serà presidit pel president de l’associació i quedarà constituït và-
lidament en primera convocatòria amb l’assistència de la meitat més un dels seus mem-
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bres. També quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria amb la presència
d’un terç dels membres. La segona convocatòria s’haurà de començar mitja hora des-
prés de la primera.

ARTICLE 12

Els acords del Consell General es prendran per majoria dels assistents, llevat dels casos
de modificació dels Estatuts, acceptació de nous membres, pèrdua de la condició de so-
ci i dissolució de l’associació, en què caldrà la majoria de les dues terceres parts dels
membres de ple dret.

Capítol II. La Comissió Permanent

ARTICLE 13

13.1 L’associació estarà administrada per una Comissió Permanent, presidida pel presi-
dent de l’associació, i formada per un representant designat per cadascun dels membres
que componen el Consell General. 

13.2 La Comissió Permanent proposarà al president la designació d’un secretari exe-
cutiu, que podrà ésser o no membre de l’esmentada Comissió; en cas que no ho sigui
assistirà a les reunions amb veu i sense vot.

ARTICLE 14

14.1 Els membres de la Comissió Permanent exerciran les seves funcions durant un pe-
ríode de tres anys, i podran ésser designats novament per períodes iguals de forma in-
definida.

14.2 El cessament abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà esdevenir-se:
a) Per dimissió voluntària presentada per escrit.
b) Per malaltia o altre motiu tant d’ordre físic com legal, que incapaciti per exercir el

càrrec.
c) Per baixa del membre de l’associació a qui representa.
d) Per revocació de la designació per part de l’entitat que representa.

ARTICLE 15

15.1 Correspon a la Comissió Permanent:
a) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades pel Consell General.
b) Proposar al president les comissions de treball que es considerin oportunes per

desenvolupar millor les activitats de l’associació, i aprovar els reglaments d’aquestes co-
missions.

c) Aplicar els Estatuts de l’associació i vetllar pel seu compliment.
d) Elaborar els pressupostos i balanços i la memòria de la gestió de la Comissió Per-

manent i de les activitats de l’associació.
e) Regular el règim econòmic de l’associació, així com la seva organització adminis-

trativa.
f) Proposar al Consell General les aportacions ordinàries i extraordinàries que s’es-

caiguin.
g) Proposar al Consell General l’admissió de nous membres de l’associació, o en el

seu cas, la pèrdua de la condició de soci.
h) Exercir totes aquelles funcions que no estiguin expressament assignades al Con-

sell General.
15.2 La Comissió Permanent es reunirà sempre que ho requereixi l’interès de l’asso-

ciació a iniciativa del president o d’un terç dels membres d’aquesta. La convocatòria cor-
respondrà al president i la farà amb set dies d’antelació mitjançant una comunicació es-
crita a cada membre.

15.3 Les reunions de la Comissió Permanent es consideraran constituïdes amb la
presència de la majoria dels membres i els seus acords es prendran per majoria dels as-
sistents. 

Capítol III. El president, el vice-president i el secretari executiu

ARTICLE 16

16.1 El president de l’associació és elegit pel Consell General d’entre els seus membres.
La durada del càrrec és de tres anys i és possible la reelecció.

16.2 Són funcions del president:
a) Representar l’associació davant tota classe d’autoritats i d’organismes públics i pri-

vats.
b) Presentar davant el Consell General, d’acord amb la Comissió Permanent, el pro-

grama d’activitats.
c) Subscriure tot tipus de contractes o documents en nom de l’associació, prèviament

autoritzat per la Comissió Permanent.
d) Convocar el Consell General i la Comissió Permanent d’acord amb el que es pre-

veu en aquests Estatuts, i presidir les seves reunions.
e) Donar el vist-i-plau a les actes de les sessions i vetllar per l’execució dels acords

adoptats.



f) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats que es puguin produir al Consell Ge-
neral i a la Comissió Permanent.

g) Ordenar els pagaments.
h) Les atribucions que li deleguin el Consell General o la Comissió Permanent.

ARTICLE 17

El Consell General podrà elegir un vice-president d’entre els seus membres, amb la fun-
ció de substituir el president en els casos d’absència, malaltia o motius justificats. La du-
rada del seu mandat serà de tres anys.

ARTICLE 18

18.1 El secretari executiu és designat pel president a proposta de la Comissió Permanent. 
18.2 Correspon al secretari:
a) Coordinar la tasca de les comissions de treball.
b) Desenvolupar les tasques de secretaria tant al Consell General com a la Comissió

Permanent, aixecant acta de les sessions.
c) Col·laborar amb el president i el vice-president en les tasques d’organització i de

seguiment dels acords del Consell General i de la Comissió Permanent.
d) Assumir la gestió administrativa, patrimonial i financera de l’associació, de con-

formitat amb les instruccions dels seus òrgans.
e) Dirigir l’oficina de la Secretaria de l’associació.
f) Qualsevol altra funció no especificada que li encomani el Consell General, la Co-

missió Permanent, el president o el vice-president.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 19

L’associació, en el moment de constituir-se, no té cap tipus de patrimoni. Els béns que
pugui adquirir seran inventariats anualment amb l’aprovació del Consell General.

ARTICLE 20

Són recursos econòmics de l’associació les aportacions dels seus membres, acordades
pel Consell General, les subvencions i els donatius, i els resultats de les activitats que
l’associació pugui emprendre per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats o or-
ganismes.

ARTICLE 21

El pressupost anual de l’associació serà fixat per la Comissió Permanent i haurà d’ésser
aprovat en Consell General ordinari.

TÍTOL IV. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

ARTICLE 22

L’associació podrà ésser dissolta si ho acorda així el Consell General convocat expres-
sament per a aquest fi amb caràcter extraordinari o per la resta de causes previstes a
l’ordenament jurídic.

ARTICLE 23

En cas de dissolució de l’associació, actuarà com a comissió liquidadora l’última Co-
missió Permanent en exercici. L’esmentada comissió, una vegada satisfetes les obliga-
cions adquirides per l’associació, distribuirà el seu haver social a les universitats que
han estat membres de l’associació.

5 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aproven les modificacions del pres-
supost de la Universitat Rovira i Virgili de 1994 i la nota de correccions a
les modificacions del pressupost de 1994, que figuren com a annex:

PREVISIÓ D’INGRESSOS 1994

Núm. Explicació Total

Capítol 3: Taxes i altres ingressos 8.491.441

Article 30: Venda de béns

303 Venda de béns de promoció 
304 Venda d’impresos de matrícula
309 Altres vendes

Article 31: Prestació de serveis 8.491.441

310 Serveis i unitats 2.121.541
3100 Aula de Teatre 810.000
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3101 Unitat d’Esports
3102 Servei Lingüístic 1.206.501
3103 Servei de Tecnologia Química
3104 Servei d’Arqueologia
3105 Servei de Biblioteca
3106 Aula de Música
3107 Unitat d’Audiovisuals
3108 Servei de Recursos Científics 105.040
3109 Serveis diversos

313 Drets de matrícula 6.369.900
3130 Matrícules
3131 Cursos de postgrau
3132 Cursos de doctorat
3133 Ingressos INAPE 6.369.900
3134 ICE
3135 Servei Lingüístic
3137 PAAU
3138 Proves més grans de 25 anys
3139 Escoles adscrites

Article 33: Taxes

331 Taxes administratives
332 Taxes i emissió de títols
339 Altres taxes

Capítol 4: Transferències cor rents 4.121.797

Article 40: Transferències de l’Estat 1.281.120

401 Subvencions específiques de l’Estat 1.281.120
402 Subvencions de tribunals i concursos
403 Subvencions d’altres atencions
409 Altres subvencions de l’Estat

Article 41: Transferències de la Generalitat 2.840.677

410 Subvenció nominativa
411 Complement nominatiu
412 Crèdit suplementari
413 Subvencions per activitats acadèmiques
414 Subvencions per activitats de l’ICE
415 Subvenció del Servei Lingüístic
416 Subvenció del Consell Econòmic
419 Altres subvencions 2.840.677

Article 49: Subvencions d’entitats privades

499 Subvencions d’entitats privades

Capítol 5: Ingressos patrimonials

Article 52: Interessos de comptes corrents

520 Interessos de comptes corrents
529 Altres interessos

Article 55: Concessions

550 Concessions de serveis de bar
551 Concessions de serveis de fotocopiadores
553 Concessions de màquines expenedores
559 Altres concessions

Capítol 7: Transferències de capital 263.689

Article 74: Transferències d’altres ens públics 263.689
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740 Transferències d’altres ens públics 263.689

Article 75: Transferències de capital de la Generalitat

751 Subvencions de recerca
759 Altres transferències

Capítol 8: Actius financers

Article 82: Reintegrament de préstecs

820 A curt termini

Total 12.876.927

INGRESSOS

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE 1994 PER MAJORS INGRESSOS

TAXES I ALTRES INGRESSOS

PRESTACIÓ DE SERVEIS

SERVEIS I UNITATS

Aula de Teatre
Contracte de l’actuació del grup de l’Aula de Teatre de la URV al Festival d’Elx
Dotació: 810.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Aula de Teatre
Servei de Recursos Científics
Més ingressos per facturació de l’any 1994
Dotació: 105.040 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei de Recursos Científics
Servei Lingüístic
Diferents ingressos al Servei Lingüístic
Dotació: 1.206.501 PTA
Traduccions de català 130.715
Traduccions d’anglès 8.280
Proves de nivell de català 22.800
Proves de nivell d’idiomes 53.000
Traduccions i correccions 17.000
Matrícules C. Llenguatge Jurídic 201.000
Fundació Bosch i Gimpera 211.633
Romanent antiga Escola d’Idiomes 558.974
British Council 3.099
TOTAL 1.206.501
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei Lingüístic

DRETS DE MATRÍCULA

Ingressos INAPE
Dotacions complementàries de becaris FPI i altres despeses de formació i perfecciona-
ment
Dotació: 6.369.900 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT

SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES DE L’ESTAT

Subvenció del Consejo de Universidades per a beques de mobilitat d’estudiants
Dotació: 1.281.120 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals
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TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT

ALTRES SUBVENCIONS

Aportació del Comissionat d’Universitats per a les proves d’aptitud per a l’accés a la uni-
versitat 1994, segons acord exprés de l’1 de gener de 1994
Dotació: 2.840.677 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals

TRANSFERÈNCIES D’ALTRES ENS PÚBLICS

TRANSFERÈNCIES D’ALTRES ENS PÚBLICS

Transferència de la Universitat de Barcelona ajut C. Martín Vide (CIRIT-92) provinent
de la Generalitat de Catalunya
Dotació: 263.689 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Filologies Romàniques

6 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aprova la composició de les comis-
sions dels Estatuts, que figura com a annex:

COMISSIONS DELS ESTATUTS

Comissió Article estatutari President Membres

Doctorat 95 rector o vice-rector 1 doctor per departament i institut,
1 PAS (sense vot)

Docència i Convalidacions 99 vice-rector presidents de les convalidacions acadèmiques,
2 alumnes designats per la J. de G.,
1 PAS (el cap del Servei de Gestió Acadèmica
o un altre PAS nomenat pel rector)

Recerca 104 rector o vice-rector 1 doctor per departament,
tots els directors d’institut,
2 alumnes de 3r cicle (elegits pel seu col·lectiu  
i entre el seu col·lectiu),
gerent o persona en qui delegui

Estudiants 118 rector o vice-rector 1 estudiant per centre (entre els del Claustre),
2 alumnes de 3r cicle,
gerent o PAS en qui delegui

Avaluació del Personal Acadèmic 145 vice-rector 7 professors cossos docents temps complet 
(designats per la J. de G.),
3 alumnes de diferents ensenyaments i
cicles (designats per la J. de G.),
1 re p resentant del PAS (designat per la J. de G.)

Avaluació del PAS 157 vice-rector gerent,
2 professors cossos docents temps complet
(designats per la J. de G.),
1 alumne (designat per la J. de G.),
5 representants del PAS (designats per la J. de
G. d’entre una llista de 10 noms proposada per
la Junta i pel Comitè)

Comissió Econòmica 181 rector o vice-rector gerent, 
degans i directors de centre,
directors de departament,
directors d’institut,
3 alumnes (designats per la J. de G.)
2 PAS (designats per la J. de G.)

Política Lingüística 78 vice-rector 1 professor per centre,
4 alumnes (designats per la J. de G.)
2 PAS (designats per la J. de G.)
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7 Acord de 2 de maig de 1995, pel qual s’aprova per al curs 1995-96 el ca-
lendari del curs 1994-95.

Tanmateix, els centres podran acordar calendaris alternatius, que hauran de ser apro-
vats per la Junta de Govern.

La Junta de Govern urgeix que s’obri un procés de debat en tots els centres de la Uni-
versitat Rovira i Virgili sobre la problemàtica de la implantació dels plans d’estudis i so-
bre la millor manera d’organitzar el curs acadèmic.

8 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova la proposta de capacitats
dels centres per ensenyament, curs 1995-96, segons la relació següent:

Ensenyament 94-95 Dem. est. 95-96 Dif.

Llicenciat en Química 150 66 150 -10
Llicenciat en Bioquímica 30 +30
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió 140 163 140
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes 140 157 140
Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial 120 130 120
Enginyer Tècnic en Electricitat 60 58 60
Enginyer Tècnic en Química Industrial 60 54 60
Enginyer Químic 100 46 100
Enginyer Tècnic en Indústries Agràries i Alimentàries 40 73 40
Graduat Superior en Enologia (propi) 30+10 30+10
Llicenciat en Medicina 108 268 108
Diplomat en Fisioteràpia 73 404 73
Diplomat en Infermeria 75 103 80 +5
Diplomat en Infermeria (Tortosa) 50 47 60 +10
Llicenciat en Dret 125 179 125
Diplomat en Relacions Laborals 350 193 320 -30
Diplomat en Relacions Laborals (el Vendrell) 80 +80
Diplomat en Ciències Empresarials 350 244 350
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses 125 142 125
Mestre en Educació Especial 40 80 40
Mestre en Educació Física 40 52 40
Mestre en Educació Infantil 40 77 40
Mestre en Educació Musical 40 31 40
Mestre en Educació Primària 40 67 40
Llicenciat en Psicologia 100 114 100
Llicenciat en Pedagogia 50 38 50
Llicenciat en Història 110 43 110
Llicenciat en Geografia 50 18 50
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural 40 48 50 +10
Llicenciat en Filologia Anglesa 90 80 -10
Llicenciat en Filologia Catalana 60 28 60
Llicenciat en Filologia Espanyola 40 24 40
Diplomat en Treball Social (Tarragona) 150 75 150

TOTAL 2.966 3.051

9 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aproven la composició i el nom-
bre de les comissions acadèmiques delegades de les juntes de centre, se-
gons l’annex següent:

COMISSIONS ACADÈMIQUES DELEGADES

Centres i ensenyaments Membres

Facultat de Química

Ensenyament de Química 1 vice-degà (president),
7 professors (un dels quals actuarà com a secretari),
7 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria)
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Centres i ensenyaments Membres

Ensenyament de Bioquímica 1 vice-degà (president),
4 professors (un dels quals actuarà com a secretari),
4 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria)

Escola d’Enologia 1 sots-director (president),
7 professors,
5 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Facultat de Ciències Jurídiques

Ensenyament de Relacions Laborals 1 vice-degà (president),
6 professors,
4 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Ensenyament de Dret 1 vice-degà (president),
14 professors,
8 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Escola Universitària d’Infermeria 1 sots-director (president),
7 professors (un dels quals actuarà com a secretari),
5 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria)

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Ensenyament de Mestres 1 vice-degà (president),
5 professors,
4 alumnes,
1 PAS

Ensenyament de Pedagogia 1 vice-degà (president),
4 professors,
3 alumnes,
1 PAS

Ensenyament de Psicologia 1 vice-degà,
4 professors,
3 alumnes,
1 PAS

Facultat de Medicina 1 degà (president),
2 vice-degans (Medicina i Fisioteràpia),
2 professors,
5 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Facultat de Lletres

Ensenyament de Filologia 1 vice-degà (president),
7 professors,
5 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Ensenyament d’Antropologia Social, Geografia i Història 1 vice-degà (president),
9 professors,
6 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 2 vice-degans (un dels quals actuarà com a president),
7 professors,
5 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Ensenyaments d’Enginyeria Química 1 director o sots-director (president),
i Enginyeria Tècnica Industrial (especialitats en Química 1 sots-director (ensenyaments EQ i ETI-QI),
Industrial i en Indústries Agràries i Alimentàries) 3 professors,

3 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Ensenyaments d’Enginyeria Tècnica en Informàtica 1 director o sots-director (president),
de Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica 1 sots-director (ensenyaments ETIG i ETIS),
de Sistemes 3 professors,

3 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial 1 director o sots-director (president),
(especialitats en Electricitat i en Electrònica 1 sots-director (ensenyaments ETIE i ETI-EI),
Industrial) 4 professors,

4 alumnes,
1 PAS (cap de secretaria, que actuarà com a secretari)

10 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova el Reglament de la Jun-
ta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex:

REGLAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN

I. CONVOCATÒRIA

ARTICLE 1

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern es faran en època lectiva. Les sessions
extraordinàries es podran convocar, de manera clarament excepcional, també durant el
mes de juliol.

A. Sessions ordinàries

ARTICLE 2

La convocatòria de la Junta de Govern, la farà el secretari general de la Universitat en
nom del rector, i el Consell Rectoral n’acordarà l’ordre del dia (Estatuts: art. 54 d).

ARTICLE 3

Les convocatòries es trametran amb una antelació d’almenys deu dies naturals a l’a-
dreça que els membres tinguin indicada a la Secretaria General.

ARTICLE 4

A la convocatòria, en la qual s’indicarà el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia de la reunió,
s’adjuntarà una còpia dels documents, o s’indicarà els que es puguin consultar a la Se-
cretaria General que tinguin relació amb l’ordre del dia.

ARTICLE 5

Els membres de la Junta podran proposar al rector punts de l’ordre del dia si ho dema-
na una cinquena part dels seus components, els quals es tractaran en la següent Junta
de Govern.

B. Sessions extraordinàries

ARTICLE 6

El rector podrà convocar la Junta de Govern en sessió extraordinària quan ho conside-
ri convenient.

ARTICLE 7

La convocatòria de les Juntes de Govern extraordinàries es farà seguint els tràmits pre-
vistos per les Juntes de Govern ordinàries, exceptuant que les convocatòries es trame-
tran amb una antelació d’almenys cinc dies naturals. 

II. SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

ARTICLE 8

La Junta quedarà vàlidament constituïda, a l’efecte de dur a terme sessions, delibera-
cions i presa d’acords, en primera convocatòria si hi són presents la majoria absoluta
dels seus membres de dret, entre ells el rector i el secretari, o si s’escau, dels que els
substitueixin.

ARTICLE 9

La Junta quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja ho-
ra després de la primera, si hi són presents almenys la tercera part dels seus membre s
de dret, entre ells el rector i el secretari, o si s’escau, els qui legalment els substitueixin.
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ARTICLE 10

L’assistència a la Junta de Govern té caràcter personal i indelegable. Tanmateix els
degans/es i directors/es de centre podran delegar la seva assistència en un vice-
degà/ana o vice-director/a en aquells casos suficientment justificats.

ARTICLE 11

La Junta de Govern serà presidida pel rector o el vice-rector en qui delegui. El rector es-
tableix i manté l’ord re de les discussions, dirigeix els debats, compleix i fa complir
aquestes normes, i exerceix les altres funcions que li siguin atorgades. 

ARTICLE 12

El secretari general de la Universitat actuarà com a secretari de la Junta de Govern i, en
cas d’absència, serà substituït per un suplent designat pel rector d’entre els membres
de la Junta.

ARTICLE 13

En començar la Junta de Govern es farà una relació d’assistents.
ARTICLE 14

El secretari aixecarà l’acta corresponent de cada sessió que, una vegada aprovada, in-
corporarà el vist-i-plau del rector. L’acta inclourà els punts següents:

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

ment els acords presos.
d) Les actuacions que, d’acord amb allò que es preveu en aquestes normes, s’hagin

de reflectir a l’acta.
e) Tot allò que es demani explícitament que consti a l’acta.

ARTICLE 15

El rector podrà sotmetre a acord de la Junta de Govern, després d’una justificació, trac-
tar els punts de l’ordre del dia en un ordre diferent a l’establert a la convocatòria.

ARTICLE 16

El rector podrà sotmetre a acord de la Junta de Govern prorrogar la sessió en la matei -
xa jornada o continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents.

ARTICLE 17

Podran intervenir-hi tots els membres de la Junta de Govern després de la petició de pa-
raula prèvia i haver-la obtinguda del president de la Junta de Govern.

ARTICLE 18

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

ARTICLE 19

En les sessions de la Junta de Govern, només tindran accés a la sala de reunions els
seus membres de dret i aquelles persones que ho demanin fins a una hora abans de co-
mençar les sessions, després de l’autorització expressa del rector. Les persones que hi
assisteixin sense ésser-ne membres de dret ho faran amb veu i sense vot.

III. ADOPCIÓ D’ACORDS

ARTICLE 20

Els acords es prendran per majoria simple dels membres de dret presents a la Junta de
Govern.

ARTICLE 21

El vot és personal i indelegable.
ARTICLE 22

Les votacions seran a mà alçada amb les excepcions següents:
a) Que impliquin persones.
b) Quan ho sol·liciti un terç dels assistents a la Junta.

ARTICLE 23

Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot en-
trar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 24

Correspon al rector o vice-rector que presideixi dirimir amb el seu vot l’empat, a l’efec-
te d’adoptar acords.

ARTICLE 25

Els acords es faran efectius a partir del moment en què siguin aprovats, excepte en els
casos en què la mateixa Junta de Govern estableixi altra cosa.

IV. COMISSIONS

ARTICLE 26

La Junta de Govern podrà crear comissions específiques delegades per als temes que
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consideri convenients. La durada d’aquestes comissions no excedirà, en cap cas, la de
la Junta de Govern.

ARTICLE 27

Només podran formar part de les comissions específiques els membres de la Junta de
Govern.

ARTICLE 28

Malgrat tot, podran incorporar-se temporalment a les comissions, sense vot, persones
especialment expertes en assumptes determinats que hagin d’ésser tractats per aque-
lles. En tot cas, la designació d’aquestes persones correspondrà al president de la co-
missió, informats prèviament els seus membres, i la seva adscripció acabarà un cop la
comissió hagi decidit sobre l’assumpte en qüestió.

ARTICLE 29

En constituir una comissió, la Junta de Govern determinarà les seves funcions i la seva
composició.

ARTICLE 30

Les comissions seran presidides pel rector o vice-rector en qui delegui.
ARTICLE 31

Constituïda la comissió, aquesta elegirà entre els seus membres un secretari que aixe-
carà acta de cada sessió i, una vegada aprovada, la trametrà al rector i al secretari ge-
neral de la Universitat.

ARTICLE 32

Les convocatòries de les reunions de les comissions es trametran amb una antelació
d’almenys quatre dies hàbils.

V. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

ARTICLE 33

Es podrà demanar la modificació d’aquest Reglament per iniciativa del rector o de la ma-
joria dels membres de dret de la Junta de Govern. La proposta de modificació haurà
d’incloure un text alternatiu i el nom del ponent.

ARTICLE 34

Els acords de modificació d’aquest Reglament s’hauran d’adoptar per majoria dels mem-
bres de dret de la Junta de Govern.

VI. DISPOSICIÓ FINAL

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques
i del procediment administratiu comú, i en tot allò que no se li oposi, la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, seran d’aplicació supletòria.

11 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova la Memòria de creació
del Servei de Publicacions.

12 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova la Memòria de creació de
l’Institut Universitari d’Arqueologia i d’Estudi del Món Antic.

13 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova crear el càrrec de direc-
tor del Camp Experimental de l’Escola d’Enologia.

14 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova la Normativa d’ordenació
acadèmica del curs 1995-96, que figura com a annex:

NORMATIVA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

TÍTOL I. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES DOCENTS DELS ÒRGANS DE LA UNIVERSITAT

ARTICLE 1

Els òrgans amb competències docents de la Universitat Rovira i Virgili són els següents:

Òrgans col·legiats Òrgans unipersonals

Junta de Govern vice-rector de Centres i Departaments

Comissió de Política Docent vice-rector de Docència i Innovació Pedagògica

Comissió de Docència i 

Convalidacions vice-rector de Docència i Innovació Pedagògica

Junta de Centre d e g à / d i rector de centre o vice-degà/vice-director de centre

Consell de Departament director de departament
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ARTICLE 2

Són competències de la Junta de Govern:
a) Aprovar la Normativa i els plans d’ordenació acadèmica de la Universitat.
b) Determinar la capacitat dels centres que integren la Universitat.
c) Totes les altres que la normativa vigent i els Estatuts li atribueixin.

ARTICLE 3

Són competències de la Comissió de Política Docent:
a) Proposar les normatives d’ordenació acadèmica i de gestió acadèmica.
b) Totes les altres que la Junta de Govern li encomani.

ARTICLE 4

Són funcions de la Comissió de Docència i Convalidacions:
a) Coordinar l’organització anual dels diferents ensenyaments.
b) Supervisar el funcionament general dels ensenyaments.
c) Racionalitzar i unificar els criteris de convalidació de les diferents comissions

acadèmiques.
d) Resoldre els recursos contra les decisions de les comissions acadèmiques.
e) Totes les altres que li siguin atribuïdes per la Junta de Govern, pels Estatuts de la

Universitat o per les normes que els desenvolupin.
ARTICLE 5

Són funcions dels centres i competències de les seves juntes:
a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que

hi són adscrits.
b) Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’ alumnat que s’exerceix en els

centres.
c) Coordinar l’activitat docent i d’atenció a l’alumnat del professorat dels departa-

ments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments adscrits.
d) Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat

que hi imparteix docència.
e) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impar-

tirà docència en els ensenyaments adscrits al centre.
f) Publicar els programes de les assignatures.
g) Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin els atribueixin.

ARTICLE 6

1. Per al compliment de les funcions que els són pròpies, els centres constituiran comis-
sions acadèmiques delegades de la junta de centre.

2. Cada comissió acadèmica serà presidida pel/per la degà/ana o director/a del cen-
tre, que podrà delegar la presidència en un/a vice-degà/ana o sots-director/a.

3. Cada comissió acadèmica estarà formada per:
a) El/la o els/les vice-degans/es, o el/la o els/les sots-director/es responsables de

l’ensenyament o ensenyaments cor responents a cada comissió acadèmica.
b) Una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada

docència a l’ensenyament o ensenyaments que en depenen. Hi haurà, com a mínim,
un/una professor/a de cada departament que tindrà encomanada un mínim d’un 15 % de
la docència en l’ensenyament o ensenyaments que en depenen.

c) Una re p resentació de l’alumnat matriculat en cadascun dels ensenyaments que
en depenen, en nombre mínim d’un terç del total de membres de la comissió acadè-
m i c a .

d) El o la cap de secretaria, o un altre membre del personal d’administració i serveis,
a proposta del/de la degà/na o director/a.

ARTICLE 7

Són funcions dels departaments i competències dels consells de departament:
a) Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries prò-

pies de l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència, d’acord amb els requeri-
ments del centre o centres en els quals es desenvolupin i amb els plans d’estudis.

b) Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat i cursos d’especialització,
perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea o
àrees de coneixement de la seva competència.

c) Decidir, escoltats prèviament els centres, el professorat que exercirà en les matè-
ries de la seva competència.

d) Debatre i aprovar les línies generals de la política docent del departament.
e) Aprovar el pla anual de docència. 
f) Organitzar i coordinar la docència corresponent a una assignatura o matèria.
g) Vetllar perquè els programes de les assignatures s’ajustin a les directrius dels plans

d’estudis.
h) Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin els atribueixin.
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TÍTOL II. PLA D’ORGANITZACIÓ ACADÈMICA

ARTICLE 8

C o rrespon a la Junta de Govern l’aprovació de la Normativa i els plans d’ord e n a c i ó
acadèmica de la Universitat, composta per l’organització acadèmica dels ensenyaments
i l’informe docent dels departaments. Correspon als centres i departaments elaborar-
los. El seguiment global correspon al vice-rector de Docència i Innovació Pedagògica,
el qual informarà preceptivament la Junta de Govern sobre el seu desenvolupament al-
menys dues vegades durant el curs acadèmic. L’organització acadèmica aprovada per la
Junta de Govern serà un document públic, de compliment obligat i indefugible. (El pro-
cediment i calendari d’elaboració del pla consta en l’annex 1.)

ARTICLE 9

Les comissions acadèmiques dels centres elaboraran l’organització acadèmica de cada
ensenyament, que tindrà la forma clàssica d’horari amb informació sobre cursos/qua-
drimestres, grups, hores teòriques i hores pràctiques, aules, assignatures i llengua en
la qual s’imparteix. Prèviament hauran acordat:

a) Els grups (teòrics i pràctics) necessaris per a la impartició de les diferents assig-
natures, d’acord amb les disponibilitats d’espai i de personal docent i seguint les direc-
trius marcades per aquesta Normativa.

b) La distribució dels espais en forma d’aularis.
c) A l’hora de configurar els horaris, s’haurà de tenir en compte, necessàriament, que

siguin coherents des del punt de vista dels alumnes, procurant que siguin com més com-
pactes millor. També hauran de facilitar l’aprofitament de recursos del professorat.
S’haurà de tenir en compte que la banda horària disponible és des de les 8 h fins a les 21
h, i que no hi pot haver classes que fraccionin la unitat de l’hora. Les assignatures que
tinguin un horari setmanal superior a tres hores (assignatures quadrimestrals: 4,5 crè-
dits; assignatures anuals: 9 crèdits) hauran d’impartir-se, com a mínim, en tres dies a la
setmana. L’organització acadèmica elaborada per les diferents comissions acadèmiques
serà aprovada per la junta de centre i l’haurà de ratificar la Comissió de Política Docent,
delegada de la Junta de Govern.

ARTICLE 10

Com a criteri general, a part de les modificacions posteriors que la Junta de Govern pu-
gui establir, per definir els grups se seguirà el criteri següent:

♦ Teoria de primer i segon cicle: 100 alumnes.
♦ Problemes, seminaris o pràctiques (no de les especificades a l’apartat següent): 50

alumnes.
♦ Pràctiques de laboratori, de camp o practicum: 20 alumnes.
♦ Pràctiques d’hospital amb conveni o treballs experimentals de fi de carrera: 10

alumnes.
La divisió en més d’un grup es farà quan s’ultrapassi en un 25 % el nombre abans fixat.
S’entén per problemes o pràctiques les aplicacions que es fan sobre paper, ordinador,

suport magnètic, audiovisual, etc. sota la supervisió directa d’un professor.
S’entén per pràctiques de laboratori o de camp aquelles que comporten la manipula-

ció de materials pels alumnes, sota la supervisió directa d’un professor.
ARTICLE 11

El seguiment global de l’organització acadèmica de cada ensenyament correspon bàsi-
cament al degà/na director/a, o vice-degà/na vice-director/a en qui delegui, que serà
responsable de desenvolupar-lo, de garantir la coherència de la docència, de garantir l’a-
tenció adequada als estudiants i d’intervenir en casos d’incompliment manifest, d’acord
amb el procediment que estableixi la Junta de Govern.

ARTICLE 12

Correspon als departaments aportar els recursos de personal docent amb què compten
i organitzar els cursos de doctorat que hagin estat autoritzats per la Junta de Govern.
Les obligacions docents que les comissions acadèmiques els assignin, a la vista de la
força docent que els correspongui, constituiran la seva càrrega docent obligada, la qual
serà responsabilitat col·lectiva del departament. El consell del departament distribuirà
aquesta càr rega docent entre els seus membres d’acord amb el règim de dedicació i
amb l’àrea de coneixement de cadascun.

En cap cas podran reduir-se les hores lectives per assignatura atribuïdes pel pla d’es-
tudis. Altrament, en casos de manca de força docent, les assignatures optatives que el
curs anterior hagin tingut menys de 10 alumnes es passaran a assignatures bianuals.

El departament elaborarà una fitxa docent per professor, on s’inclouran les assignatu-
res que imparteix, per períodes (quadrimestres, mesos, setmanes…) i tipus (teòrics,
pràctics, problemes...), així com les hores que dedica a atenció d’alumnes i permanèn-
cia, del 1r i 2n cicle i del doctorat, amb una memòria breu de les possibles reduccions de
docència dels professors. El consell de departament, en sessió plenària, l’aprovarà.

ARTICLE 13

La responsabilitat del seguiment de la docència, del contingut dels programes de les
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pràctiques i el seu ajustament al programa, de l’atenció d’alumnes i de la permanència
al departament, correspon bàsicament al director del departament, que vetllarà pel
compliment general del seu personal i perquè es garanteixi la docència i l’atenció als
alumnes en casos d’absència, de permisos o de vacants, utilitzant tots els recursos de
personal del departament. No es poden recuperar hores de docència en altres horaris.
En tot cas, quan la docència quedi descoberta temporalment per malaltia o una altra cir-
cumstància imprevisible, serà coberta preferentment per aquells professors de l’àrea de
coneixement corresponent que gaudeixin de reducció docent no regulada.

ARTICLE 14

En els plans d’estudis antics, el consell de departament podrà sol·licitar la impartició de
cursos intensius a la comissió acadèmica corresponent, la qual, i a la vista de les possi-
bilitats d’horaris i aularis, acceptarà o desestimarà la petició. En els nous plans d’estudis
no es permet la impartició de cursos intensius. El consell de departament també està fa-
cultat per assignar a un o més dels seus membres una tasca especialment dedicada a
l’estudi, a la re c e rca o a la realització de tutories acadèmiques, amb reducció de la
docència, sempre que garanteixi, sense suports addicionals de professorat, la càrrega
docent atribuïda per la comissió acadèmica i sigui quin sigui el nombre d’hores que cor-
respongui a cada professor.

ARTICLE 15

Per a les assignatures dels plans d’estudis antics corresponents a cursos ja extingits, els
centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar una programació on
constin d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

a) El programa i activitats de cadascuna de les assignatures.
b) El professor encar regat de la tutoria dels alumnes i responsable de la realització i

qualificació dels exàmens. Es procurarà que coincideixi amb l’últim professor que va
impartir l’assignatura quan estava activada.

c) L’horari durant el qual es podrà atendre els alumnes.

TÍTOL III. RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PERSONAL DOCENT

ARTICLE 16

L’activitat docent del professorat en relació amb la Normativa d’ordenació acadèmica
comprèn tres apartats:

1. Hores de docència. Depenen de la categoria i dedicació de cada professor:
a) Professorat amb dedicació a temps complet: 8 hores lectives setmanals per als pro-

fessors amb plena capacitat docent i investigadora, 12 hores lectives setmanals per als
professors amb plena capacitat docent. El consell del departament, en funció de les se-
ves necessitats de recerca, podrà acordar la dedicació horària fins a 8 hores. Aquestes
dedicacions no tindran cap efecte en el còmput de les plantilles docents del departament.

b) Professorat que ocupa places vinculades en institucions sanitàries (RD 1558/1986,
de 28 de juny): 8 hores lectives setmanals per al professorat ordinari de facultat que ocu-
pi una plaça vinculada en règim de dedicació conjunta a temps complet, 6 hores lectives
setmanals per al professorat ordinari de facultat que ocupi una plaça vinculada en règim
de dedicació conjunta a temps parcial, 6 hores lectives setmanals per al professorat as-
sociat de facultat que ocupi una plaça vinculada en règim de dedicació conjunta a temps
complet, 3 hores lectives setmanals per al professorat associat de facultat que ocupi una
plaça vinculada en règim de dedicació conjunta a temps parcial.

c) P rofessorat amb dedicació a temps parcial: 6 hores lectives setmanals per al pro f e s-
sorat ordinari de facultat o d’escola universitària i interí, 6 hores lectives setmanals per al
p rofessorat associat tipus B, 3 hores lectives setmanals per al professorat associat tipus A.

d) Ajudant: com a màxim 8 hores lectives setmanals amb caràcter de col·laboració do-
cent. S’hi haurà de fer constar el professor que és responsable de la docència teòrica en
què col·labora.

e) Becari: pot realitzar una col·laboració docent d’acord amb les especificacions de la
beca. S’hi haurà de fer constar el professor que és responsable de la docència teòrica en
què col·labora. Les hores lectives de classes de tipus teòric i les de tipus pràctic (pro-
blemes, pràctiques o pràctiques de laboratori), de primer i segon cicle i de doctorat, tin-
dran la mateixa consideració a efecte comptable. 

L’activitat dels professors responsables de la programació de les assignatures dels
plans d’estudis antics, cor responents a cursos ja extingits, podrà constar en el POA fins
a un 20 % de la docència oficial assignada a l’assignatura, sempre que correspongui a la
primera vegada que el curs deixa d’impartir-se i comptabilitzant-se un sol grup.

El professorat que ocupi càrrecs unipersonals de govern podrà gaudir d’una reduc-
ció en la seva dedicació docent sempre que el departament tingui força docent suficient.

La reducció cor respon en hores lectives a:
♦ rector: 8
♦ vice-rectors i secretari general: 6
♦ degans i directors de centres: 4
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♦ vice-degans i vice-directors de centres: 4
♦ directors de departament i instituts universitaris: 4
♦ secretaris de centre o departament: 2
2. Hores d’atenció a l’alumnat. El professorat dedicarà tantes hores a l’alumnat (as-

sistència, tutories, etc.) a la setmana com hores lectives li corresponguin. Aquestes ho-
res s’ajustaran a les característiques d’horari i dels grups (matí o tarda). Durant les ho-
res d’atenció haurà d’estar-se al seu departament o institució sanitària.

3. Hores de permanència.
a) Per al professorat associat tipus A o B, corresponen a les hores lectives més les

hores d’atenció als alumnes, i representen 6 o 12 hores setmanals respectivament.
b) Per al professorat ordinari i interí, corresponen a les hores lectives, més les hore s

d’atenció als alumnes, més la resta d’hores fins a un total de 20 a la setmana per als qui tin-
guin dedicació a temps parcial i 37,5 a la setmana per als qui la tinguin a temps complet.

c) Per al professorat dels cossos docents universitaris a temps parcial, es procurarà
respectar la seva compatibilitat per a l’assignació d’hores lectives, però per al professo-
rat a temps complet el consell de departament podrà assignar qualsevol assignatura de
la seva àrea de coneixement i en qualsevol horari.

Els requisits de permanència exigeixen que el professorat ordinari i interí estigui du-
rant les 20 o 37,5 hores setmanals corresponents (temps parcial o temps complet) al cen-
tre o departament al qual està vinculat. Podrà absentar-se’n per causa justificada rela-
cionada amb la seva tasca docent o investigadora, però sempre amb coneixement del di-
rector del departament i essent localitzable. El director del departament serà el respon-
sable directe del control de les hores de permanència del professorat.

La permanència del professorat vindrà marcada pel que determinin les normes de la
funció pública. A efectes administratius, cal que el professorat sigui localitzable durant
els mesos de juliol o agost.

TÍTOL IV. SEGUIMENT I CONTROL DE L’ACTIVITAT DEL PERSONAL DOCENT

ARTICLE 17

El seguiment i el control de l’activitat del personal docent serà responsabilitat de diver-
ses instàncies, cadascuna en el grau que li pertoqui.

1. Seguiment de l’organització acadèmica del departament. Correspon bàsicament al
director del departament, el qual s’encarregarà de dirigir i coordinar l’activitat docent
del departament. En aquest sentit, serà responsable:

a) del compliment general del seu personal, tant pel que fa a la docència pròpiament dita
(teòrica i pràctica) com pel que fa a l’atenció de l’alumnat i la permanència del pro f e s s o r a t ;

b) de garantir la docència en casos d’absències curtes justificades i anunciades prè-
viament, valent-se dels recursos de personal del departament, i

c) de garantir la docència en casos de permisos concedits amb l’autorització del de-
partament.

Si el cap del departament té coneixement d’algun incompliment de l’org a n i t z a c i ó
acadèmica per mitjà d’algun membre del personal acadèmic del seu departament, se se-
guiran els passos següents:

a) El director de departament es dirigirà a qui realitzi l’incompliment per tal d’inten-
tar resoldre el problema.

b) Si no s’obté cap solució positiva al problema plantejat, el director de departament
ho comunicarà per escrit al degà o director, o persona en qui delegui. Ambdós, en reu-
nió conjunta, determinaran com procedir per resoldre el problema plantejat.

c) Si el problema no queda resolt, el director de departament i el degà o director, des-
prés de reunir-se, trametran un escrit dirigit al vice-rector de Docència i Innovació Pe-
dagògica a fi que n’iniciï el tràmit disciplinari, si entén que convé.

2. Seguiment de l’organització acadèmica de l’ensenyament. Correspondrà al degà/na
director/a, o vice-degà/na vice-director/a en qui delegui, el qual serà responsable:

a) del desenvolupament previst de l’organització acadèmica de l’ensenyament cor-
responent;

b) de la publicació de la guia i programes dels ensenyaments;
c) de la coherència de la docència que s’imparteix amb les directrius generals i els

plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits;
d) de garantir l’atenció adequada a l’alumnat, tant pel que fa a les classes (teòriques

i pràctiques) com pel que fa a les hores de consulta, i
e) d’intervenir en casos d’incompliment manifest, i també en casos d’abandó de la

docència amb autorització o sense.
Si el degà/a director/a, o vice-degà/na vice-director/a en qui delegui, té coneixe-

ment d’algun incompliment en matèria docent per part de personal acadèmic del seu en-
senyament, ho comunicarà per escrit al cap del departament corresponent, per tal que
aquest prengui les mesures corresponents per resoldre el problema tal com s’ha descrit
a l’apartat anterior.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. En el curs 1995-96 la distribució d’ensenyaments per edificis és la següent:

Facultat de Lletres

Ensenyaments de Geografia, Història, Antropologia Social i Cultural, Filologia Anglesa, 
Filologia Catalana, Filologia Hispànica

Pl. Imperial Tàrraco, 1, TARRAGONA

Facultat de Química

Ensenyaments de Química i Bioquímica
Pl. Imperial Tàrraco, 1, TARRAGONA

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Ensenyaments de Pedagogia, Psicologia i Mestres
Ctra. de Valls, s/n, TARRAGONA

Facultat de Ciències Jurídiques

Plaça Pallol, s/n, TARRAGONA

Ensenyament de Dret
Mercat del Fòrum, s/n, TARRAGONA

Ensenyament de Relacions Laborals
Avinguda de Roma, 17, TARRAGONA

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Ensenyament d’Enginyeria Química, Informàtica de Sistemes, Informàtica de Gestió, In -
dustrial (especialitats: Electrònica Industrial, Electricitat i Química Industrial)

Complex Educatiu, autovia de Salou, TARRAGONA

Ensenyament d’Enginyeria Agrària (especialitat: Indústries Agràries i Alimentàries)
Ramón y Cajal, 70, TARRAGONA

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses i Ciències Empresarials
Passeig de Misericòrdia, s/n, REUS

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Ensenyament de Medicina i Fisioteràpia
Sant Llorenç, 21, REUS

Escola Universitària d’Infermeria

Ensenyament d’Infermeria
Dr. Mallafrè Guasch, 4, TARRAGONA

Escola d’Enologia

Ensenyament d’Enologia
Ramón y Cajal, 70, TARRAGONA

Segona. A començament del curs 1995-96, les comissions acadèmiques delegades de les
juntes de centre són les següents:

Facultat Comissió Acadèmica

Lletres Antropologia Social, Geografia i Història
Filologia

Química Química
Bioquímica

Ciències de l’Educació Pedagogia
i Psicologia Psicologia

Mestre

Ciències Jurídiques Dret
Relacions Laborals

ETSE Enginyeria Química, ET Industrial (especialitat en Quími-
ca Industrial) i ET Agrària (especialitat en Indústries Agrà-
ries i Alimentàries)
ET Informàtica de Gestió i ET Informàtica de Sistemes
ET Industrial (especialitat en Electricitat i en Electrònica 
Industrial)
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Ciències Econòmiques Ciències Empresarials i d’Administració i Direcció d’Empre s e s
i Empresarials

Medicina i Ciències Medicina i Fisioteràpia
de la Salut

EU d’Infermeria Infermeria

Escola d’Enologia Enologia

La guia de cada centre especificarà la composició de les comissions acadèmiques res-
pectives.

Tercera. El calendari escolar per al curs 1995-96 és el següent:

PLANS NOUS

Primer quadrimestre: 25-09-95 / 26-01-95
Exàmens (1a conv.): 29-01-96 / 16-02-96
Segon quadrimestre: 26-02-96 / 14-06-96
Exàmens (1a o 2a conv.): 17-06-96 / 05-07-96
Exàmens (2a conv.): 02-09-96 / 20-09-96

PLANS VELLS

Inici del curs: 25-09-95
Exàmens parcials: 29-01-96 / 16-02-96
Final de classes: 14-06-96
Exàmens finals (1a. conv.): 17-06-96 / 05-07-96
Exàmens (2a conv.): 02-09-96 / 20-09-96

DOCTORAT

Inici del curs: 02-11-94
Final del curs: 15-09-95
Els períodes indicats inclouen els d’exàmens a tots els efectes lectius. Les juntes de

centre podran acordar calendaris alternatius, que hauran d’ésser aprovats per la Junta
de Govern.

ANNEX I

El vice-rector de Docència i Innovació Pedagògica, a través del Servei de Gestió Acadè-
mica, demanarà als centres l’activació d’assignatures per al curs 1995-96. Aquests, a tra-
vés de les comissions acadèmiques, fixaran les assignatures que s’han d’activar, els pe-
ríodes, el nombre de grups amb especificació dels teòrics i pràctics, i els depart a-
ments/àrees de coneixement que han d’aportar els recursos de personal docent.

El Servei de Gestió Acadèmica introduirà aquesta informació en el programa de ma-
trícula (GIGA) i posteriorment la traspassarà a cadascuna de les secretaries de centre.
A partir d’aquest moment, els centres introduiran per cada assignatura i grup els hora-
ris teòrics i pràctics que s’han de seguir durant el 1r i 2n quadrimestres i els aularis cor-
responents. Finalitzat aquest procés, cada junta de centre aprovarà l’organització de la
docència proposada per les seves comissions acadèmiques, que serà tramesa al vice-rec-
tor de Docència i Innovació Pedagògica.

Un cop aprovada per la Comissió de Política Docent, delegada de la Junta de Govern,
es comunicarà al centre. A partir d’aquest moment, es traspassarà la informació que cor-
respongui a cada departament, el qual introduirà el nom del professor que impartirà
l’assignatura i grup, i la llengua en què ho farà. En el cas que sigui més d’un pro f e s s o r, s’-
haurà d’indicar el responsable de l’assignatura, que serà el que signarà l’acta.

Els departaments hauran de lliurar al centre el programa de les assignatures i li co-
municaran el tipus de pràctica, si n’hi ha.

Després que el consell de departament aprovi l’assignació de professor/assignatura
i grup, els departaments trametran al vice-rector de Centres i Departaments les fitxes
docents dels professors, seguint les indicacions de l’article 12, les quals seran aprovades
per la Comissió de Professorat, delegada de la Junta de Govern. L’incompliment en el
lliurament de les fitxes significarà que el professorat afectat renuncia a la seva docència. 

Una vegada completa l’organització acadèmica dels diferents ensenyaments, els cen-
tres la lliuraran al vice-rector de Docència i Innovació Pedagògica perquè després sigui
aprovada per la Junta de Govern. Igualment enviaran la guia amb els programes de les
assignatures.

L’organització acadèmica de la URV s’aprovarà en una única fase pel mes de juliol i
afectarà l’ordenació dels diferents ensenyaments i el seguiment del professorat.

En acabar el 1r quadrimestre (mes de gener) i després de finalitzar el 2n (mes de
juny), els departaments faran arribar al vice-rector de Centres i Departaments un infor-
me docent en què indicaran, si és el cas, els canvis que s’hagin pogut produir durant els
respectius períodes. Les diferents modificacions seran aprovades parcialment per la Co-
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missió de Política Docent, delegada de la Junta de Govern, i globalment al mes de se-
tembre següent per la Junta de Govern.

Les variacions que es produeixin respecte a l’activació d’assignatures, horaris i aula-
ris, abans de la presentació dels informes, podran ésser aprovades per les comissions
acadèmiques de centre i hauran d’ésser comunicades al vice-rector de Docència i Inno-
vació Pedagògica (Servei de Gestió Acadèmica).

15 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aproven les Normes acadèmi-
ques, les Normes de matrícula i d’informació general, i la Normativa i el
procediment per emplenar actes d’exàmens per al curs 1995-96, que fi-
guren com a annex:

NORMES ACADÈMIQUES 

CONCEPTES CARACTERÍSTICS DELS NOUS PLANS D’ESTUDIS

Amb la posada en marxa de les noves titulacions, es van incorporant nous conceptes i
un nou vocabulari, que són trets característics dels nous plans d’estudis.

Estructuració en cicles

Els plans d’estudis s’estructuren en cicles, que determinen la durada i la càrrega lectiva
dels estudis. 

La URV té estructurats els estudis en:
1. Ensenyaments de 1r cicle. Comprenen, a més de continguts bàsics i de formació

general, uns altres d’orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats professionals.
Tenen una durada de tres anys i donen dret a l’obtenció del títol oficial de diplomat, ar-
quitecte tècnic o enginyer tècnic.

2. Ensenyaments de 1r i 2n cicle. Consten de dos cicles: el primer està dedicat a co-
neixements bàsics i generals, i el segon, a l’aprofundiment i especialització en els en-
senyaments cor responents, així com a la preparació per a l’exercici d’activitats profes-
sionals. Cada cicle té una durada mínima de dos anys i la superació dels dos cicles dóna
dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer.

3. Ensenyaments de 2n cicle. Hi ha segons cicles que no han de constituir continua-
ció directa d’un correlatiu primer cicle; per poder incorporar-s’hi, les directrius generals
pròpies poden establir determinades exigències. Tenen una durada de dos anys i la su-
peració dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer.

Crèdits

El crèdit és la unitat de valoració dels ensenyaments. Cada assignatura del pla d’estudis
té una equivalència en crèdits. Cada crèdit correspon a deu hores de classe teòrica, pràc-
tica o el seu equivalent. L’obtenció dels crèdits estarà condicionada als sistemes de ve-
rificació dels coneixements que estableixi la Universitat.

Càrrega lectiva

La càrrega lectiva equival a un nombre d’hores de classe a la setmana i a un nombre de
crèdits per any acadèmic. Caldrà superar la càrrega lectiva global per obtenir el títol ofi-
cial corresponent.

Itineraris recomanats

És la distribució de les assignatures d’un pla d’estudis, amb la finalitat que ajudi l’alum-
ne a cursar-les en un nombre determinat d’anys acadèmics. Per a un mateix ensenya-
ment hi pot haver més d’un itinerari.

Matèries

Els continguts dels plans d’estudis s’ordenaran distingint entre:
1. Matèries troncals. Són fixades pel Ministeri d’Educació i Ciència i són d’inclusió

obligatòria en tots els plans d’estudis que condueixen a un mateix títol oficial.
2. Matèries obligatòries. Són lliurement establertes per la Universitat i de compli-

ment obligat pels alumnes.
3. Matèries optatives. Són lliurement establertes per cada universitat i s’inclouen en

el pla d’estudis perquè l’alumne esculli entre l’oferta presentada.
4. Matèries de lliure elecció. Corresponen a un percentatge que la Universitat inclou

en el pla d’estudis sobre la càrrega lectiva total.
Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. L’alumne ha de cursar assignature s .

PLA D’ESTUDIS

A partir del curs 1992-93 els centres van iniciar la impartició de nous plans d’estudis,
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fent-los simultanis amb el pla d’estudis vigent fins aquell moment. En aquest curs 1995-
96 s’hi incorporen altres ensenyaments. En tots els casos el pla vell s’extingirà curs per
curs (vegeu adaptacions).

Els plans que van començar l’any acadèmic 1992-93 van deixar d’impartir aleshores
docència de primer curs dels plans antics; l’any 1993-94 ho van fer del segon curs; el curs
1994-95 del tercer, i durant el 1995-96 ho faran també del quart.

Els plans que van començar l’any acadèmic 1993-94 van deixar d’impartir aleshores
docència de primer curs dels plans antics; l’any 1994-95 ho van fer del segon curs, i du-
rant el 1995-96 ho faran també del tercer.

Els plans que van començar l’any acadèmic 1994-95 van deixar d’impartir aleshores
docència de primer curs dels plans antics, i aquest any 1995-96 ho faran també del se-
gon curs.

Assignatures obligatòries

L’alumne les ha de superar obligatòriament per obtenir el títol corresponent. Són assig-
natures procedents de la diversificació de matèries troncals i matèries obligatòries d’u-
niversitat.

Assignatures optatives/lliure elecció

El pla d’estudis de cada ensenyament determina un nombre de crèdits que l’alumne ob-
tindrà cursant assignatures escollides d’entre l’oferta d’optatives que el mateix pla esta-
blirà. Quan un alumne, en sol·licitar el títol, hagi obtingut per les assignatures supera-
des un nombre de crèdits optatius superior al necessari, podrà passar-les a crèdits de
lliure elecció per completar el seu currículum, sempre que el nombre de crèdits de lliu-
re elecció realitzats en el propi ensenyament no superi el 70 % del total que hagi de cur-
sar. La matrícula d’una assignatura optativa no obliga a cursar les altres que componen
la matèria, sempre que no hi hagi cap corequisit entre aquestes. L’alumne pot canviar
cada curs les assignatures optatives i de lliure elecció, encara que les hagi suspès. Si una
assignatura optativa es deixa d’activar, els alumnes que havent-la cursat la tinguin sus-
pesa hauran de canviar-la per una altra.

Assignatures de lliure elecció

Aquesta Normativa es refereix als crèdits corresponents a les assignatures cursades per
l’alumne que només poden ser comptabilitzades dins del percentatge de crèdits de lliu-
re elecció determinat per a cada ensenyament.

ARTICLE 1 Vies d’obtenció dels crèdits de lliure elecció
1. L’estudiant es pot matricular dels crèdits de lliure elecció previstos en les directrius
generals comunes dels plans d’estudis entre aquelles assignatures de la Universitat que
específicament es determinin. L’alumne les escollirà entre l’oferta que anualment esta-
blirà la Universitat. Aquesta oferta inclou:

a) les assignatures troncals, obligatòries i optatives dels ensenyaments de la URV (si
s’escullen optatives com a crèdits lliures dins del propi ensenyament fins a un 70 %, i si
es trien entre assignatures d’altres ensenyaments fins a un 100 % del total de crèdits lliu-
res a cursar per obtenir títol),

b) les assignatures extracurriculars ofertes pels departaments (fins a un 100 %),
c) les assignatures dels ensenyaments d’altres universitats i institucions amb les

quals s’hagi realitzat el conveni corresponent (fins a un 100 %).
2. Igualment, només són susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure elec-

ció:
a) els corresponents a assignatures no adaptades de plans vells del mateix ensenya-

ment (fins a un 100 %),
b) els cursats com a tals en un altre ensenyament (fins a un 100 %),
c) les activitats ofertes pels departaments o centres (fins a un 20 %),
d) els corresponents a assignatures del mateix ensenyament, cursades a l’estranger,

que no han donat lloc a titulació i no són susceptibles de convalidació per assignatures
del pla d’estudis corresponent de la URV (fins a un 70 %),

e) els cursos organitzats per les escoles de formació esportives de la Universitat Ro-
vira i Virgili i els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials (fins a
un 20 %),

f) les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis entre la
URV i altres institucions no universitàries o activitats alienes a la URV que es conside-
rin d’interès per als alumnes (fins a un màxim d’un 20 %).

El reconeixement de crèdits serà proposat per les comissions acadèmiques dels en-
senyaments o consells de departament d’ofici, o a instància de l’interessat segons els ca-
sos. La decisió sobre l’esmentat reconeixement serà emesa per la Comissió de Docèn-
cia i Convalidacions.
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3. Respecte als crèdits lliures obtinguts per assignatures troncals, obligatòries i op-
tatives dels ensenyaments de la URV:

a) La comissió acadèmica de cada ensenyament determinarà quines assignatures del
pla d’estudis poden cursar-se com a crèdits lliures i quines restriccions s’hi apliquen.
L’acord haurà d’ésser ratificat per la Comissió de Docència i Convalidacions.

b) Si es tracta d’assignatures de plans vells, caldrà que la comissió acadèmica de l’en-
senyament determini quin és el seu valor en crèdits.

4. En el cas d’assignatures extracurriculars ofertes pels departaments, aquests han
d’organitzar, cada curs, com a mínim una assignatura extracurricular de tres crèdits. Els
departaments en definiran els continguts, el nombre de crèdits, les restriccions de ma-
trícula, el mecanisme d’avaluació i el professorat responsable. S’han de preveure amb
prou antelació i han d’ésser aprovades per la Comissió de Docència i Convalidacions.

5. Respecte a les assignatures dels ensenyaments d’altres universitats i institucions
amb les quals s’hagi realitzat el conveni corresponent, la URV donarà publicitat de les
assignatures ofertes amb prou antelació.

6. Els centres o departaments, a través de les seves comissions acadèmiques de cen-
tre o consells de departament, poden proposar que algunes de les activitats que orga-
nitzen (jornades, seminaris, cursos, etc.) siguin reconegudes com a crèdits lliures per
als alumnes que les segueixin amb aprofitament. També ho poden proposar sobre altres
activitats generades fora de la URV o en col·laboració. En tot cas, s’ha d’establir un pro-
fessor del centre responsable de l’activitat realitzada com a crèdit lliure, que avaluarà l’a-
profitament de l’alumnat. El professor preferiblement serà el director o coordinador de
l’activitat organitzada.

ARTICLE 2 Restriccions de matrícula
Les restriccions de matrícula que apliquin les comissions acadèmiques, d’acord amb
l’art. 1.3, o els departaments, d’acord amb l’art. 1.4, poden comportar que:

a) l’alumnat no pugui matricular-se d’assignatures amb prerequisits,
b) l’alumnat no pugui matricular-se d’assignatures sense prerequisits però que són

clara continuació d’altres,
c) l’alumnat no pugui matricular-se d’assignatures amb un contingut igual o similar a

altres assignatures que inclou el pla d’estudis del seu propi ensenyament,
d) en determinades assignatures només puguin matricular-se alumnes del mateix cen-

t re ,
e) en determinades assignatures només puguin matricular-se alumnes d’ensenya-

ments relacionats científicament,
f) en determinades assignatures es tingui en compte la mitjana d’expedient de l’alumne.

ARTICLE 3 Restricció específica de l’alumnat de primer curs
L’alumnat de primer curs no es podrà matricular de cap crèdit lliure per cursar durant
el primer quadrimestre.

ARTICLE 4 Matrícula
En els crèdits obtinguts segons l’art. 1.1, apartat c, la matrícula en l’assignatura d’una al-
tra universitat o institució fa innecessària una nova matriculació a la URV. Són recone-
guts automàticament com a crèdits computables per al currículum i no tenen cost addi-
cional de matrícula. En els altres casos de l’article 1.1 cal matricular-se dels crèdits de
lliure elecció. Pel que fa als supòsits de l’art. 1.2, tindran com a cost de matrícula les ta-
xes de reconeixement de crèdits que fixi la normativa corresponent.

ARTICLE 5 Procediment de configuració de l’oferta de crèdits de lliure elecció
1. Durant el mes de maig, les comissions acadèmiques han de determinar les assigna-
tures previstes en l’art. 1.3, susceptibles d’ésser cursades com a crèdits de lliure elecció
durant el curs següent, i les restriccions que s’hi aplicaran. Amb la consulta prèvia als
departaments, es determinarà el nombre de places disponibles.

2. Igualment, els departaments han de determinar els continguts, els crèdits, les res-
triccions de matrícula, el mecanisme d’avaluació i el professorat responsable respecte de
les assignatures previstes en l’art. 1.4. Les assignatures extracurriculars oferiran entre
30 i 50 places.

3. Un cop aprovades per la Comissió de Docència i Convalidacions, les comissions
acadèmiques o els departaments, segons correspongui, han de fer pública l’oferta defi-
nitiva d’assignatures curriculars o extracurriculars, incloent-hi l’horari previst i el lloc de
realització, sempre abans d’acabar el mes de juny.

ARTICLE 6 Preinscripció i reserva de places
1. S’establirà un període a les secretaries de centre en el qual els alumnes puguin sol·li-
citar matricular-se d’una o més assignatures ofertes com a crèdits lliures, en els casos
previstos en l’art. 1.3 i 1.4.

2. Si els alumnes sol·liciten plaça per a una assignatura en la qual hi hagi vacants i no
els afecten les restriccions de matrícula, de manera immediata els serà re s e rvada la
plaça. En cas contrari, quedaran en llista d’espera i les seves sol·licituds seran resoltes
per les comissions acadèmiques respectives. En la reserva de places tindran preferèn-
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cia els alumnes de cursos superiors.
3. Els alumnes amb plaça reservada, en el període de matrícula corresponent, sense

cap altre tràmit, podran formalitzar la matrícula de les assignatures autoritzades per cur-
sar com a crèdits lliures. 

4. Les comissions acadèmiques, si ho consideren pertinent, poden anul·lar la reser-
va d’aquells alumnes afectats per l’article 2.

ARTICLE 7 Procediment de matrícula
Cada estudiant es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures al centre en què cursa el
seu ensenyament, excepte els de centres adscrits, que ho faran en el centre al qual està
adscrita l’assignatura de crèdits lliures autoritzada.

ARTICLE 8 La franja horària dels crèdits lliures
Les assignatures curriculars o extracurriculars que s’ofereixen com a crèdits lliure s
s´han d’impartir, en la mesura que sigui possible, en una mateixa franja horària, per tal
que l’alumnat tingui més facilitat per cursar-les. La franja horària es fixa els dimecres
d’11 a 18 h. Les assignatures que només s’imparteixen com a crèdits curriculars dels di-
versos ensenyaments, no ofertes com a crèdits de lliure elecció, no es poden impartir
en la franja horària esmentada.

PREREQUISITS

Cada centre pot tenir establerta una relació de pre requisits entre assignatures dels plans
d’estudis que tenen adscrits, relació que haurà d’estar exposada en els taulers d’anuncis.

Els alumnes han de tenir en compte els plans d’estudis que estableixen prerequisits
entre assignatures de diferent curs o quadrimestre. El concepte del prerequisit és que
s’ha de tenir aprovada una/es assignatura/es per poder aprovar-ne una altra. Els alum-
nes es poden matricular de les dues assignatures en un mateix període de matrícula, en-
cara que han de tenir en compte la possibilitat que no puguin disposar de les dues con-
vocatòries.

SIMULTANEÏTAT

Els estudiants que vulguin cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un
mateix centre o en diferents centres de la Universitat Rovira i Virgili, o bé en centres d’u-
na altra universitat, han d’adreçar la seva sol·licitud al degà/director del centre on vul-
guin fer l’estudi simultani, acompanyant-hi:

1. Fotocòpia del seu expedient amb la diligència només a l’efecte de sol·licitud de si-
multaneïtat, on ha de constar:

a) en cas de pla vell, que té aprovat el primer curs,
b) en cas de pla nou, que té superats 60 crèdits a la URV o els equivalents a altres uni-

versitats.
2. Acreditació d’haver obtingut plaça mitjançant preinscripció en el centre on vulguin

iniciar els estudis.
Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.
La sol·licitud, l’han de presentar a la secretaria del centre al qual vulguin incorporar-

se, que s’encarregarà de tramitar-la. Un cop concedida o denegada la sol·licitud de si-
multaneïtat, la secretaria farà arribar la resolució del degà/director, per delegació del
rector de la Universitat, a l’estudiant i al centre d’origen. Si se’ls concedeix, els alumnes
han d’abonar els drets de la certificació acadèmica en el centre d’origen, el qual trametrà
un certificat acadèmic oficial que recollirà necessàriament les dades relatives al seu in-
grés a la Universitat. El centre receptor hi haurà d’afegir una diligència en què constarà
l’obertura de nou expedient i comunicarà al centre d’origen les circumstàncies que pu-
guin afectar el seu expedient. 

TRASLLAT D’EXPEDIENTS

1. Procediment per als alumnes que desitgen seguir estudis de la mateixa titulació que re -
alitzen i han superat el primer curs o els crèdits equivalents dels matriculats a primer curs
a la universitat d’origen.

El termini per sol·licitar el trasllat d’expedient és de l’1 de juny fins al 20 de juliol.
L’alumne ha de presentar a la secretaria del centre on vol continuar estudis la docu-

mentació següent:
a) Instància adreçada al degà/director.
b) Justificació documental dels motius.
c) Fotocòpia diligenciada del seu expedient, on consti la via d’accés als estudis uni-

versitaris amb la qualificació corresponent. En el cas de pla vell, cal acreditar les hores
lectives totals de cada assignatura aprovada.

d) Fotocòpia del pla d’estudis cursat per l’alumne.
e) Fotocòpia dels programes de les assignatures que l’alumne tingui aprovades, se-

gellats pel centre d’origen.
El centre farà arribar a l’alumne la resolució del degà/director, per delegació del rec-
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tor de la Universitat, sobre la sol·licitud de trasllat d’expedient acadèmic, acompa-nyada
de l’adaptació, si s’escau.

Entre d’altres, els criteris que els centres han de tenir en compte per resoldre els
trasllats són: les qualificacions de l’accés a la universitat, les qualificacions de l’expedient
acadèmic i la justificació del canvi de residència (matrimoni, canvi de lloc de treball, cau-
ses econòmiques, ampliació de nous ensenyaments, etc.). No es poden acceptar trasllats
quan a l’alumne li cor respongui incorporar-se a cursos ja extingits.

Aquells alumnes als quals s’ha concedit el trasllat del seu expedient acadèmic a
aquesta Universitat han d’abonar els drets de trasllat al centre d’origen abans de forma-
litzar la matrícula en el curs acadèmic pel qual se’ls ha concedit el trasllat. Si no ho fan,
quedarà sense efecte l’acceptació del trasllat i es retornarà, d’ofici, l’expedient al centre
de procedència, cosa que es farà saber a l’interessat.

2. Procediment per als alumnes que desitgen seguir estudis de la mateixa titulació que
estan realitzant, sense tenir aprovat íntegrament el primer curs o sense tenir aprovats els
crèdits corresponents dels matriculats a primer curs.

Aquests alumnes estan subjectes al procés de preinscripció, d’acord amb el que dis-
posa l’article 8.2 del Reial decret 1005/91, de 14 de juny.

Cal que sol·licitin plaça a l’ensenyament corresponent formalitzant la preinscripció
oficial que el Comissionat per a Universitats i Recerca convoca cada curs a través de l’O-
ficina de Preinscripció, de la qual hi ha una delegació a la Universitat Rovira i Virgili al
Servei de Gestió Acadèmica.

L’admissió al centre suposa la concessió del trasllat d’expedient. A partir d’aquell mo-
ment, cal que l’alumne aboni els drets de trasllat al centre d’origen i, amb el justificant
corresponent, formalitzi la matrícula en el curs acadèmic pel qual se li ha concedit el
trasllat. Si no ho fa, es retornarà, d’ofici, l’expedient al centre de procedència, cosa que
es farà saber a l’interessat.

Per tal que li pugui ésser adaptada alguna assignatura, l’alumne ha de presentar a la
secretaria del centre:

a) Fotocòpia diligenciada del seu expedient. En el cas de pla vell cal acreditar les ho-
res lectives totals de cada assignatura aprovada.

b) Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne.
c) Fotocòpia dels programes de les assignatures que l’alumne té aprovades, segellats

pel centre d’origen.
El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director, per delegació del

rector de la Universitat, sobre la sol·licitud d’adaptació.
3. Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat d’origen i les del pla d’estu -

dis d’aquesta Universitat.
Amb la resolució del trasllat que es farà arribar a l’alumne s’acompanyarà l’adaptació

provisional que li correspondrà, d’acord amb l’expedient presentat. Aquesta adaptació té
caràcter definitiu després de rebre la certificació oficial del trasllat de la universitat d’o-
rigen i s’amplia, si s’escau, quan l’alumne ha superat assignatures a la convocatòria de
setembre.

Només es resoldran les assignatures sol·licitades per l’alumne.
La unitat bàsica d’adaptació d’estudis parcials serà la matèria troncal, l’assignatura i el cicle.
En el cas de trasllat entre plans nous:
a) Com a màxim, s’adaptarà el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris

de dos cicles.
b) S’adaptaran les matèries troncals totalment superades en el centre de pro c e d è n c i a .
c) Quan la matèria troncal no hagi estat superada en la seva totalitat en els centres de

procedència, es podrà fer l’adaptació per assignatures el contingut i càrrega lectiva de
les quals sigui equivalent.

d) En el cas d’assignatures obligatòries i optatives d’universitat, es podrà fer l’adap-
tació per assignatures el contingut i càrrega lectiva de les quals sigui equivalent.

e) S’adaptaran els crèdits de lliure elecció cursats per l’alumne en la universitat de
procedència.

Les matèries i assignatures adaptades figuraran amb aquesta denominació en l’expe-
dició de la universitat de destinació que, a l’hora d’emetre una certificació, haurà de fer
constar les assignatures o matèries que són adaptades i, a sol·licitud de l’interessat, lliu-
rar certificació de les qualificacions que consten en el document oficial de la universitat
de procedència.

Les assignatures adaptades es consideren superades, a tots els efectes, i, per tant, no
susceptibles de nou examen.

L’adaptació no té cost econòmic, llevat que l’Ord re de preus públics així ho assenyali.
En el moment de la matrícula, l’alumne ha de presentar la resolució d’adaptació i mar-

car en el mòdul 3, a més de les assignatures en què es matricula, les assignatures adap-
tades. En el supòsit que l’alumne marqui el mòdul 3 sense resolució expressa, la secre-
taria ha de comprovar l’adaptació, bé en el moment de la matrícula, bé posteriorment.
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ADAPTACIONS

Adaptacions del pla d’estudis vell al nou

En el cas d’ensenyaments ja existents, s’han establert taules d’adaptacions entre assig-
natures del pla antic amb les de nova implantació, que s’apliquen als expedients dels
alumnes que optin per continuar els estudis en el nou pla.

Els plans d’estudis que s’han convertit en un de nou s’extingeixen curs per curs. Un
cop extingit cada curs, es fan quatre convocatòries d’examen de juny i setembre dels dos
cursos següents, d’acord amb el calendari següent:

Curs en què es deixa d’impartir docència Convocatòries d’examen

1992-93 1992-93 i 1993-94
1993-94 1993-94 i 1994-95
1994-95 1994-95 i 1995-96
1995-96 1995-96 i 1996-97
1996-97 1996-97 i 1997-98
1997-98 1997-98 i 1998-99

L’alumne que continua els estudis en el pla antic es pot presentar a examen durant
aquests dos cursos.

Els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar cada curs una
programació per a les assignatures no activades corresponents a plans vells en què els
alumnes s’han matriculat com a pendents. En l’esmentada programació han de constar
d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

a) El programa i activitats de cadascuna de les assignatures.
b) El professor encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la realització i

qualificació dels exàmens.
c) L’horari durant el qual es pot atendre els alumnes.
En cas de no superar els exàmens, els alumnes han de continuar els estudis pel pla nou

mitjançant l’adaptació del seu expedient. S’han de tenir en compte els aspectes següents:
a) L’alumne dels plans d’estudis antics sol·licitarà al degà/director del centre, mit-

jançant una instància, la incorporació al pla nou. Aquest, d’acord amb la capacitat auto-
ritzada, resoldrà la petició.

b) Es podrà adaptar al nou pla d’estudis, sempre que tingui alguna assignatura apro-
vada.

c) Si un cop admès al centre l’alumne interromp els estudis durant un curs o més, per
poder-los reprendre haurà de sol·licitar-ho de nou al degà/director del centre. Aquest,
d’acord amb la capacitat autoritzada, resoldrà la petició. Si no es formalitza la matrícula,
les resolucions d’adaptacions tenen una vigència de tres cursos acadèmics.

d) L’adaptació del pla antic al nou és del mateix ensenyament. No obstant això, en cas
de plans d’estudis antics que generen més d’un ensenyament, l’alumne pot sol·licitar l’a-
daptació a tots els nous, sense perjudici que a l’hora de matricular-se hagi d’optar per un
d’aquests, llevat d’autorització de simultaneïtat d’estudis (per exemple, els ensenya-
ments de Filologia o Mestre).

e) L’adaptació de tot allò que l’alumne té aprovat al pla antic es fa segons estableix la
taula d’adaptacions.

f) L’assignatura adaptada no té mai qualificació. S’anota a l’expedient amb una D.
g) L’adaptació no té cost econòmic, llevat que l’Ord re de preus públics així ho assenyali.
h) Aquells alumnes amb assignatures convalidades en el pla d’estudis tenen el ma-

teix tractament que si obtinguessin qualificació.

Procediment

La secretaria disposa de la taula d’adaptacions publicada al BOE amb la resta de plans
d’estudis, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula figurarà en el dors
de la sol·licitud d’adaptació o com a annex.

a) Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre i
presentada a la secretaria.

El termini de presentació s’inicia pel mes de juliol i finalitza en funció dels terminis
de matrícula de cadascun dels centres.

La sol·licitud d’adaptació no vincula l’alumne al nou centre fins al moment de matri-
cular-se. En aquest moment és irreversible.

b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne.
c) En el moment de la matrícula, l’alumne ha de presentar la resolució d’adaptació i

marcar en el mòdul 3, a més de les assignatures en què es matricula, les assignatures
adaptades. En el supòsit que l’alumne marqui el mòdul 3 sense resolució expressa, la se-
cretaria ha de comprovar l’adaptació, bé en el moment de la matrícula, bé posteriorment.
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Adaptacions en procés de trasllat

(Vegeu punts de trasllats.)

CONVALIDACIONS

Els alumnes poden sol·licitar la convalidació d’estudis una vegada hagin estat admesos
a la Universitat Rovira i Virgili, a excepció dels alumnes que han realitzat estudis a l’es-
tranger.

Només es resoldran les assignatures sol·licitades per l’alumne.
No es tenen en compte les assignatures convalidades en una altra universitat o en un

altre ensenyament d’aquesta Universitat. Perquè hi tinguin efecte, cal que siguin ratifi-
cades en l’expedient de convalidació.

Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de cen-
tre abans del 30 de setembre, aportant la documentació següent:

a) Instància dirigida al degà/director del centre.
b) Certificació acadèmica personal (original) dels estudis realitzats o fotocòpia com-

pulsada.
c) Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s’hagin cur-

sat en una altra universitat.
d) Fotocòpia del pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant.
A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l’estranger

han de tenir en compte:
a) Que els documents expedits a l’estranger siguin oficials, expedits per les autori-

tats competents i legalitzats per via diplomàtica, excepte els programes de les assigna-
tures, els quals han d’anar acompanyats de la traducció oficial corresponent al català o
castellà.

b) Que han d’aportar la certificació acreditativa de la nacionalitat del sol·licitant, ex-
pedida per les autoritats competents del seu país.

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions acadè-
miques, com a mínim una vegada a l’any, abans del 15 d’octubre, amb anterioritat al ter-
mini de matrícula que s’ha fixat en el calendari. Les convalidacions que es resolguin des-
prés del 15 de desembre poden tenir efecte acadèmic, sempre que no estiguin genera-
des les actes, però en cap cas econòmic.

L’estudiant pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació es matricularà
provisionalment i la seva matrícula, la regularitzarà quan tingui resolta la convalidació. 

Els centres han de prendre les mesures necessàries per garantir la matriculació dels
alumnes pendents de resolució de convalidació. Si no es formalitza la matrícula, les con-
validacions tenen una vigència de tres cursos acadèmics.

Són factibles de convalidació assignatures cursades en un ensenyament propi de 1r i
2n cicle de la Universitat Rovira i Virgili.

No són factibles de convalidació les assignatures superades amb aprovat compensat.
Per a la convalidació d’estudis cursats en centres universitaris de l’Estat espanyol, la

Universitat Rovira i Virgili s’ajusta als criteris següents:
a) La unitat bàsica de convalidació serà l’assignatura, tenint en compte el nivell de co-

neixements, la identitat de continguts i la càrrega lectiva.
b) Són convalidables aquelles assignatures el contingut i càrrega lectiva de les quals

siguin equivalents.
c) Les assignatures convalidades es consideren superades a tots els efectes, i, per

tant, no susceptibles de nou examen.
Per a la convalidació d’estudis estrangers, la Universitat Rovira i Virgili s’ajusta als

criteris següents:
1. Seran susceptibles de convalidació les assignatures cursades a l’estranger quan el

contingut i la càrrega lectiva siguin equivalents i es doni alguna de les següents cir-
cumstàncies següents:

a) Estudis cursats parcialment del mateix ensenyament. Els centres han d’exigir la
constatació que l’interessat no té cursats els estudis complets per obtenir el títol cor-
re sponent en el país d’origen.

b) Estudis els quals s’ha denegat l’homologació del títol cor responent, però s’indiqui
expressament la possibilitat de convalidació d’estudis parcials.

2. Per als alumnes que no siguin nacionals dels estats que tinguin com a llengua oficial
el castellà, les universitats podran establir les proves d’idiomes que considerin pert i n e n t s .

3. Les assignatures convalidades es consideren superades a tots els efectes i, per
tant, no susceptibles d’un nou examen.

CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d’examen per a ca-
dascuna de les assignatures. Aquestes convocatòries es fan:
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Assignatures anuals

1a juny
2a setembre

Assignatures quadrimestrals

1r quadrimestre: 1a febrer, 2a juny o setembre, d’acord amb l’elecció del centre

Facultat de Lletres setembre
Facultat de Química juny o setembre
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia juny o setembre
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials setembre
Facultat de Ciències Jurídiques setembre
ETSE setembre
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut setembre
EU Infermeria juny o setembre
Escola d’Enologia setembre
EU Infermeria (Tortosa) juny
EU Treball Social juny o setembre
EU Sancta Maria Maris setembre

2n quadrimestre: 1a juny, 2a setembre

Els alumnes amb un màxim de tres assignatures o 27 crèdits pendents per acabar la
carrera tenen dret a tres convocatòries d’examen per a cadascuna de les assignatures.
Aquestes convocatòries es faran:

Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals

1a febrer 1r quadrimestre: febrer
2a juny juny
3a setembre setembre

2n quadrimestre: febrer
juny
setembre

EXÀMENS I QUALIFICACIONS

Els exàmens han de realitzar-se dins del període fixat per a aquesta finalitat en el calen-
dari escolar.

Els centres publicaran amb una antelació mínima de 30 dies la indicació de la data,
l’aula i l’hora de realització dels exàmens.

Als exàmens i proves, els alumnes s’han d’identificar ensenyant el carnet d’estudiant
de la URV, o el DNI o el passaport. El professor pot demanar la identificació dels alum-
nes en qualsevol moment de l’examen o prova.

Els estudiants tenen dret a ésser examinats i qualificats de totes les assignatures ma-
triculades, respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el pla d’estudis cor res-
ponent. L’alumne pot acollir-se al dret de la prova final.

Els estudiants tenen dret a dues convocatòries per assignatura i curs acadèmic, limi-
tat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats.

Els estudiants que tinguin pendents com a màxim tres assignatures o 27 crèdits (ma-
triculats en cursos anteriors) per acabar els seus estudis tenen dret a tres convocatòries
(febrer, juny i setembre).

Els centres poden aplicar per als seus ensenyaments l’avaluació global de coneixe-
ments. En aquest cas, la Junta de Govern ha d’establir almenys el valor mínim, els mar-
ges possibles respecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits troncals que han de su-
perar-se o les mesures equivalents.

Els alumnes tenen dret a un justificant documental en finalitzar la prova o examen
com a comprovant que l’han realitzat.

Amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir, la realització demos-
tradament fraudulenta d’algun o alguns exercicis exigits en l’avaluació d’alguna assig-
natura, comportarà a l’alumne la nota de suspens en la convocatòria més pròxima.

L’alumne té dret a sol·licitar que els resultats de tota prova, treball o examen realit-
zats estiguin d’acord amb el sistema d’avaluació establert prèviament.

Les qualificacions dels exàmens i dels treballs, si s’escau, s’han de fer públiques com
a màxim 10 dies naturals després de finalitzar els períodes d’exàmens respectius.

Núm. 15Full Oficial 11 / març de 199628



Els professors han de conservar el material escrit de les proves d’avaluació finals
com a mínim durant el curs acadèmic següent. En el cas de recurs, el material escrit de
les proves d’avaluació s’ha de conservar fins a la resolució ferma d’aquest.

Els treballs i memòries de pràctiques es tornen als estudiants a petició pròpia un cop
qualificats. Es considera que els alumnes renuncien a la devolució dels treballs i/o
memòries si no han estat sol·licitats tres mesos després de la qualificació. La reproduc-
ció total o parcial o la utilització per a qualsevol altre fi, ha de comptar amb l’autorització
explícita del seu autor o autors.

Revisió de proves i exàmens

Juntament amb els resultats dels exàmens finals, el professor ha de fer públic l’horari,
el lloc i la data en què du a terme la revisió dels exàmens. Les revisions es fan, com a
màxim, dintre dels 10 dies següents a la publicació de les qualificacions. El professor, si
així ho demana l’alumne, farà les revisions mostrant l’examen, treball, etc. realitzat per
l’estudiant.

Els estudiants tenen la possibilitat de recórrer contra la qualificació final de les as-
signatures que aparegui a les actes segons el procediment següent:

a) Presentar una sol·licitud de revisió davant el professor al registre de l’edifici cor-
responent, abans del dia que tingui lloc la revisió.

b) Contra la resolució escrita del mateix pro f e s s o r, l’estudiant pot fer una reclamació da-
vant el president de la comissió acadèmica en el termini màxim de 10 dies després de la no-
tificació anterior, el qual ho posarà en coneixement del director del departament afectat.

c) El departament nomenarà obligatòriament un tribunal constituït per tres membres
dels quals com a mínim dos han d’ésser professors ordinaris i cap no ha d’haver parti-
cipat en la primera avaluació. Aquest tribunal, un cop vist l’examen, treball, etc. haurà de
decidir si ratifica la qualificació del professor, si torna a avaluar l’alumne o si rectifica la
qualificació del professor.

d) El tribunal emetrà una resolució sobre la qualificació obtinguda per l’estudiant pre-
sentant un informe tècnic detallat al cap de departament i al president de la comissió
acadèmica. El cap de departament notificarà per escrit la resolució d’aquest tribunal a
l’estudiant.

e) En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal ha de fer constar
la nova qualificació en un acta addicional, la qual ha d’ésser signada per tots els mem-
bres del tribunal.

PERMANÈNCIA

Àmbit d’aplicació

a) Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat d’ensenyaments oficials de primer cicle, pri-
mer i segon cicle i només segon cicle, així com a aquells que accedeixin directament o
amb complements de formació al segon cicle dels ensenyaments de primer i segon ci-
cle, que segueixin plans d’estudis elaborats d’acord amb el Reial decret 1497/87, sobre
directrius generals comunes de plans d’estudis dels títols universitaris, i els correspo-
nents reials decrets propis de cada titulació. També s’aplica a estudiants d’ensenya-
ments conduents a títols propis que presentin una durada o configuració cíclica similars
a les anteriors.

b) A l’alumnat que segueixi plans d’estudis no renovats se li aplicarà aquesta Nor-
mativa adaptada a les característiques d’aquests estudis.

c) A l’alumnat d’altres universitats que vulgui continuar els estudis a la URV se li apli-
carà la Normativa aquí estipulada.

Límit de matriculació

a) S’estableix en 60 el nombre de crèdits mínims d’assignatures diferents de què s’ha de
matricular un alumne que ho fa per primera vegada en un ensenyament de la URV. En
els plans d’estudis no renovats es correspondrà a un curs complet.

b) El nombre de crèdits màxim de què un alumne es pot matricular, llevat de cir-
cumstàncies excepcionals que, a judici del vice-rectorat corresponent, justifiquin l’am-
pliació, és l’increment d’un 20 % sobre el total de crèdits de què consta l’ensenyament,
dividit pel nombre de cursos mínimament previstos. En els plans d’estudis no renovats,
el límit s’establirà en el mateix percentatge respecte al nombre d’assignatures d’un curs
complet.

c) La tercera vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa assignatura, aques-
ta representarà, a l’efecte de l’article 2.2, un pes equivalent al triple dels seus crèdits, o
a tres assignatures en el cas dels plans d’estudis no renovats.

d) A partir de la quarta vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa assigna-
tura representarà, a l’efecte de l’article 2.2, un pes equivalent a cinc vegades els seus crè-
dits, o a cinc assignatures en el cas dels plans d’estudis no renovats.
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Alumnat nou

a) L’estudiant ha d’obtenir, en el primer any acadèmic, almenys divuit crèdits d’assigna-
tures troncals o obligatòries d’universitat. En cas contrari, l’estudiant no pot continuar
els mateixos estudis a la URV. Si es tracta de plans d’estudis no renovats, correspondrà
a una o dues assignatures, segons el tipus d’estudi de què es tracti.

b) Per una sola vegada, l’estudiant que es trobi en la situació de no poder continuar
a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns al-
tres estudis dels que s’imparteixen a la URV.

c) Quan, d’acord amb aquesta Normativa, un alumne hagi de deixar els estudis que
ha iniciat, pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis com a mínim al cap de
dos cursos acadèmics i per una sola vegada més.

Convocatòries per assignatura

a) La matriculació d’una assignatura dóna dret a dues convocatòries d’examen, excepte
quan l’alumne tingui un màxim de tres assignatures o 27 crèdits per acabar els estudis,
que en dóna per a tres.

b) Excepte en casos de malaltia greu documentada, de servei militar obligatori o del
civil substitutori o de circumstàncies excepcionals que justifiquen l’anul·lació a judici del
deganat o la direcció, no es pot anul·lar cap convocatòria. 

c) L’alumnat amb alguna assignatura no aprovada, després de quatre o més vegades
de matricular-se’n, ha de matricular-se d’alguna d’aquestes, i haurà de tenir l’autoritza-
ció prèvia del deganat o de la direcció del centre per a la resta de la matrícula. Els crè-
dits totals o assignatures de què hom es matricula hauran de respectar el límit previst a
l’article 2.2.

Actes derivats de l’aplicació d’aquesta Normativa

a) El Consell Social ha de vetllar pel compliment adequat d’aquesta Normativa i ha d’e-
levar al Rectorat les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-la que siguin de
la seva competència.

b) Contra les resolucions del Rectorat a què fa referència l’apartat anterior, pot inter-
posar-se un recurs contenciós administratiu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Durant el cus 1992-93 l’estudiant ha d’obtenir, en el seu primer any acadèmic, almenys
nou crèdits d’assignatures troncals o obligatòries d’universitat. En cas contrari, l’estu-
diant no podrà continuar a la Universitat Rovira i Virgili cap dels estudis a què conduei-
xi el primer curs cursat.

DISPOSICIÓ FINAL

a) Aquesta Normativa ha de ser revisada als quatre anys de la seva entrada en vigor.
b) Aquesta Normativa entrarà en vigor al segon quadrimestre del curs 1992-93.

ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Quan el Ministeri d’Educació i Ciència va iniciar la reforma dels ensenyaments, un dels
objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització universitària, que per-
metés superar el caràcter tancat que tradicionalment havien tingut els estudis universi-
taris. Per aconseguir aquesta finalitat, el nombre de títols oficials es va incrementar més
del doble, es van crear ensenyaments de només segon cicle i es va instaurar un sistema
obert de passarel·les que permeten a l’alumne, en alguns casos, el canvi de carrera i la
reorientació de la seva trajectòria acadèmica.

Amb l’establiment dels complements de formació es pretén aconseguir que l’alumne,
un cop hagi obtingut un títol de primer cicle, pugui tenir accés al segon cicle d’altres en-
senyaments de primer i segon cicle o de només segon cicle.

De la mateixa manera, un alumne que ha acabat el primer cicle d’una carrera de pri-
mer i segon cicle pot accedir al segon cicle d’una altra carrera diferent de també primer
i segon cicle, o de només segon cicle. Per tant, es poden produir els casos següents:

a) Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una llicenciatura/engi-
nyeria (1r i 2n cicle), directament al 2n cicle. Per exemple: un diplomat en Ciències Em-
presarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.
L’alumne obtindrà dues titulacions: diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat en Ad-
ministració i Direcció d’Empreses.

b) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicen-
ciatura/enginyeria (1r i 2n cicle), directament al 2n cicle. Per exemple: un alumne amb
el 1r cicle de la llicenciatura en Farmàcia (1r i 2n cicle) passa al 2n cicle de la llicencia-
tura en Química (1r i 2n cicle). L’alumne obtindrà el títol de llicenciat en Química.

c) Passar d’una diplomatura/enginyeria (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n
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cicle). Per exemple: un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropolo-
gia Social i Cultural. L’alumne obtindrà dues titulacions: diplomat en Treball Social i lli -
cenciat en Antropologia Social i Cultural.

d) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicen-
ciatura /enginyeria (2n cicle). Per exemple: un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatu-
ra de Psicologia passa a la llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle). L’alumne obtindrà
una titulació: llicenciat en Psicopedagogia.

Ara bé, la incorporació a segons cicles que no són continuació directa dels primers
només pot existir quan entre el primer cicle realitzat i el primer cicle dels estudis als
quals s’accedeix existeix un grau suficient de coincidència en el nivell formatiu acadè-
mic, que permeti afrontar els estudis de segon cicle amb suficient garantia d’èxit. És per
aquesta raó que no tots els segons cicles tenen l’accés previst des de qualsevol primer
cicle.

En altres ocasions, l’accés a un segon cicle diferent del de procedència pot ésser di-
recte, atès que, encara que les assignatures concretes dels primers cicles no siguin ab-
solutament idèntiques, la formació global rebuda és adequada. Hi ha casos, però, en què
cal completar la formació rebuda en el primer cicle amb alguns complements que exis-
teixen en el primer cicle de l’ensenyament al qual es vol accedir. Aquestes activitats són
anomenades complements de formació.

El quadre següent estableix la relació entre els cicles de partida i els d’arribada en
els ensenyaments impartits actualment per la URV.

ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Nota: CF = complements de formació

Títol i cicle de partida Llicenciatura i cicle d’arribada Accés

ÀREA D’HUMANITATS

Filologia Catalana (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Lingüística (2n) directe
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n) directe
Filologia Anglesa (1r i 2n) CF
Filologia Hispànica (1r i 2n) CF
Totes les filologies CF

Filologia Anglesa (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Lingüística (2n) directe
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n) directe
Filologia Catalana (1r i 2n) CF
Filologia Hispànica (1r i 2n) CF
Totes les filologies CF

Filologia Hispànica (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Lingüística (2n) directe
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n) directe
Filologia Catalana (1r i 2n) CF
Filologia Anglesa (1r i 2n) CF
Totes les filologies CF

Geografia (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Enginyer en Geodèsia i Cartografia (2n) CF

Història Antropologia Social i Cultural (2n) directe

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

Medicina (1r i 2n) Bioquímica (2n) directe
Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n) CF
Odontologia (1r i 2n) CF

Química (1r i 2n) Bioquímica (2n) directe
Ciències del Mar (1r i 2n) CF
Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n) CF
Enginyer Químic (1r i 2n) CF

Diplomat en Infermeria (1r) Antropologia Social i Cultural (2n) directe



Títol i cicle de partida Llicenciatura i cicle d’arribada Accés

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Adm. i Direcció d’Empreses (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Ciències Actuarials i Financeres (2n) directe
Economia (1r i 2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Dret Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Ciències Polítiques i de l’Administració (1r i 2n) CF
Ciències Actuarials i Financeres (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Pedagogia Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Psicopedagogia (2n) CF

Psicologia Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Psicopedagogia (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Ciències Empresarials (1r) Administració i Direcció d’Empreses (1r i 2n) CF
Ciències Actuarials i Financeres (2n) directe
Economia (1r i 2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Treball Social (1r) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Sociologia (1r i 2n) CF

Educació Especial Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Educació Infantil Pedagogia (1r i 2n) CF
Educació Física Psicopedagogia (2n) CF
Educació Musical Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (1r i 2n) CF
Educació Primària (1r) (només els alumnes d’Educació Física)

ENSENYAMENTS TÈCNICS

Enginyer Químic (1r i 2n) Química (1r i 2n) CF
Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Química Industrial (1r cicle) Industrial (1r i 2n) directe
Químic (1r i 2n) directe
Organització Industrial (2n) directe
Química (1r i 2n) CF
Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n ) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Electricitat Industrial (1r i 2n) directe
Organització Industrial (2n) directe
Automàtica i Electrònica Industrial (2n) CF
Electrònica (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Electrònica Industrial (1r cicle) Industrial (1r i 2n) directe
Automàtica i Electrònica Industrial (2n) directe
Electrònica (2n) directe
Organització Industrial (2n) directe
Telecomunicacions (1r i 2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Indústries Agràries i Alimentàries (1r) Agrònom (1r i 2n) directe
Forestal (1r i 2n) directe
Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Informàtica de Gestió Informàtica (1r i 2n) directe
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Informàtica de Sistemes Informàtica (1r i 2n) directe
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF
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Títol i cicle de partida Llicenciatura i cicle d’arribada Accés

TOTES LES ÀREES

Obtingut qualsevol títol de primer cicle o superat el primer cicle de qualsevol titulació, es pot accedir a:

Comunicació Audiovisual (1r i 2n)
Documentació (2n) directe
Humanitats (1r i 2n) CF
Lingüística (2n) CF
Periodisme (1r i 2n)
Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n)
Traducció i Interpretació (1r i 2n) CF

La Universitat Rovira i Virgili regula en general l’accés als segons cicles dels ense-
nyaments de 1r i 2n cicle, d’acord amb la normativa següent:

ARTICLE 1

L’objecte d’aquesta Normativa és la regulació de l’accés als segons cicles dels ensenya-
ments de la Universitat Rovira i Virgili els plans d’estudis dels quals es trobin estructu-
rats en primer i segon cicle. Queda exclòs d’aquesta regulació l’accés als ensenyaments
de només segon cicle, el qual s’ha de regular específicament.

ARTICLE 2

Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un primer i un segon cicle acce-
deixen al segon cicle correlatiu sense més limitacions que les establertes al pla d’estu-
di corresponent.

ARTICLE 3

Els alumnes que volen incorporar-se a un segon cicle que no és correlatiu del primer ci-
cle que han superat han de complir els requisits establerts reglamentàriament. En
aquest cas, l’accés al segon cicle es troba condicionat per la capacitat del centre que im-
parteix l’ensenyament; els alumnes que vulguin acollir-se a aquest supòsit han de pre-
sentar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que la Junta de Govern
estableixi.

ARTICLE 4

Per al supòsit previst en l’article anterior, la Junta de Govern ha de determinar el nom-
b re de places. El càlcul es fa partint del nombre d’alumnes que la Memòria de posada
en funcionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon cicle. Les places
o f e rtes resulten de la diferència entre el nombre d’alumnes previstos en la Memòria i
el nombre d’alumnes provinents de primer cicle del mateix ensenyament que passin al
s e g o n .

ARTICLE 5

Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s’obre un procés de selec-
ció per adjudicar les places disponibles. L’òrgan de selecció és una comissió d’accés que
cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-ne la composició i el
procediment de nomenament dels membres. Un mateix centre pot crear més d’una co-
missió d’accés.

ARTICLE 6

Cada junta de centre ha d’establir els criteris de selecció que emprarà la comissió d’ac-
cés i la ponderació relativa de cadascun. En qualsevol cas, com a criteri de selecció pre-
ferent ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel sol·licitant, sen-
se perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ésser objecte de valora-
ció en aplicació d’algun altre criteri que s’estableixi. La junta de centre també pot pre-
veure, dins del procés selectiu, que la comissió d’accés realitzi una entrevista als sol·li-
citants.

ARTICLE 7

Els acords de les comissions d’accés poden ésser objecte de reclamació davant la junta
del centre corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les places que s’ofereixen per a l’accés del segon cicle de l’ensenyament d’Administra-
ció i Direcció d’Empreses per al supòsit regular a l’art. 3, són un 25 % de les places de
primer curs d’aquest ensenyament.
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NORMES DE MATRÍCULA I INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Informació sobre la matrícula oficial ordinària

Per seguir els estudis segons els plans d’estudis en vigor a la Universitat Rovira i Virgi-
li, cal tenir en compte que:

a) L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té l’obligació de conèixer i res-
pectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques.

b) La matrícula oficial s’ha de sol·licitar dins dels terminis que s’estableixen per a ca-
da curs, d’acord amb el calendari que fixen i fan públic els centres. En el calendari es fa
constar que l’última setmana es destina per als alumnes pendents de resolució de tras-
llat, adaptació, convalidació, reconeixement de crèdits, etc.

c) En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d’estar en possessió dels
requisits. El full de matrícula té caràcter d’instància i l’admissió no implica la conformi-
tat amb el contingut; l’eficàcia resta condicionada al compliment de la Normativa de per-
manència, així com dels altres requisits legals exigibles.

d) Excepte en els casos dels estudiants becaris, no s’admet matrícula condicional. El
degà o director del centre pot concedir matrícula fora de termini fins al 15 de desembre.
En aquests casos, les sol·licituds han de presentar-se al centre degudament justificades.
En casos excepcionals, el vice-rector corresponent pot autoritzar la matrícula fora d’a-
quest període.

e) L’alumne que es matricula per primera vegada d’un ensenyament, tant de 1r cicle,
1r i 2n cicle, com de 2n cicle, ha de matricular-se el primer any d’un mínim de 60 crèdits.

f) Els alumnes poden sol·licitar al centre l’anul·lació de la seva sol·licitud de matrícu-
la, com a màxim fins al 15 de desembre (excepte els qui tinguin reserva de plaça pel ser-
vei militar o la prestació social substitutòria, que ho podran fer fins abans dels exàmens
de la convocatòria de febrer).

g) Els alumnes de primer curs als quals s’ha anul·lat la matrícula perden la plaça en el
centre. Per iniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant la
preinscripció oficial.

h) Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures anuals (o l’equi-
valent d’assignatures quadrimestrals), o 27 crèdits per finalitzar els estudis, i que hi ha-
gin estat matriculats en cursos anteriors, s’autoritza una convocatòria addicional d’exà-
mens. Aquests alumnes s’han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen
dret a presentar-se a exàmens a les convocatòries de febrer, juny i setembre del mateix
curs. Els que vulguin presentar-se al febrer han de comunicar-ho a la secretaria del cen-
tre abans del 31 de desembre.

Documentació per formalitzar la matrícula

Documentació que els alumnes han de presentar per formalitzar la matrícula:
1. Tots els alumnes
♦ Imprès de matrícula degudament formalitzat.
♦ Fotocòpia del DNI (passaport en cas d’estrangers).
♦ Una fotografia.
Per als alumnes que es matriculin per primera vegada o s’adaptin a un pla nou:
♦ Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere; per a tots els altres,

solament una fotografia.
2. Alumnes de primer curs
Han d’estar admesos per preinscripció o haver superat la prova de més grans de 25

anys. Segons la via d’accés, han de presentar, a més, els documents següents:
Via O
a) P rovinents de COU i PAAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)
a.1) Alumnes provinents de BUP:
♦ Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent. Aquest do-

cument no és necessari per als alumnes que han realitzat l’ensenyament secundari obli-
gatori (reforma).

♦ Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau o del resguard corresponent, per als
alumnes que han accedit a COU per aquesta via.

♦ Targeta original d’aprovació de les PAAU.
♦ Justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient si són d’altres districtes universitaris.
b) Alumnes procedents de preuniversitari o examen d’estat amb batxiller superior
b.1) Si pertanyen a una universitat de Catalunya:
♦ Certificat de preuniversitari o examen d’estat expedit per la secció d’alumnes de la

universitat corresponent.
b.2) Si pertanyen a d’altres universitats:
♦ Resguard del pagament del trasllat.



Via 2
a) Titulats superiors, diplomats, tècnics de grau mitjà, etc.:
♦ Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.
b) Oficials dels tres exèrcits que hagin realitzat els estudis a l’Acadèmia General Mi-

litar, d’acord amb el RD 601/1992, de 5 de juny:
♦ Certificat de les notes de l’Acadèmia General Militar que acrediti el títol correspo-

nent.
c) Oficials de la Marina Mercant que hagin realitzat els estudis d’acord amb el RD

335/1979, de 2 de febrer:
♦ Fotocòpia compulsada del títol d’Oficial de Primera i Segona Classe (capitans, ma-

quinistes, pilots i caps navals) i dels d’Oficial de Primera Classe del Servei Radioelèc-
tric.

d) Pilots de transports de línies aèries que hagin realitzat els estudis d’acord amb el
RD 959/1990, de 8 de juny:

♦ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
e) Llicenciats en Filosofia i Teologia per facultats canònicament erigides per la Santa

S e u :
♦ Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o doctor en Teologia o Filosofia.
f) Professors mercantils, intendents mercantils i actuaris d’assegurances:
♦ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
g) Titulats superiors d’ensenyaments artístics:
♦ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
h) Títol de Professor i títol Professional de Música, segons Decret de 15 de juny de

1942, i diplomes de capacitat corresponents a plans d’estudis anteriors:
♦ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
i) Títol de Professor Superior de Música, segons Decret 2618/1966, de 10 de setembre :
♦ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
Via 4 i via 5
Alumnes provinents de COU, d’FP de 2n grau o mòdul professional 3 que accedeixin

a ensenyaments de només primer cicle:
♦ Certificat oficial on constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emesa per

un institut públic.
♦ Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau o del resguard corresponent.
Via 7 i via 8
a) Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d’aquesta o d’una

altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció
a.1) Volen continuar amb el mateix ensenyament en aquesta Universitat sense tenir

superat tot el primer curs complet o els crèdits corresponents en el centre de pro-
cedència:

♦ El justificant d’haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència.
♦ Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la diligència corresponent.
a.2) Canvien d’ensenyament:
♦ han de fer el trasllat d’expedient i presentar el corresponent resguard.
Si provenen de les proves de més grans de 25 anys, han d’aportar, a més, una fo-

tocòpia de l’expedient acreditativa de la superació del primer curs complet o els crèdits
equivalents (condició per poder canviar-se d’ensenyament).

a.3) Volen cursar els dos ensenyaments:
♦ Si volen cursar els dos ensenyaments, han de tenir superat tot el 1r curs complet o

els crèdits equivalents de l’ensenyament de procedència i han de demanar simultaneï-
tat d’estudis mitjançant una sol·licitud adreçada al degà/director del centre on volen co-
mençar els estudis. Si se’ls ho concedeix, han d’abonar els drets del certificat acadèmic
en el centre de procedència i no es considera trasllat d’expedient.

b) Més grans de 25 anys
♦ Papereta original justificativa d’haver superat les proves, amb la qualificació cor res-

ponent.
Els alumnes afectats pels casos següents han de tenir en compte:
a) Alumnes que s’hagin d’incorporar al servei militar o a la prestació social substi-

tutòria
Els alumnes que, una vegada assignada plaça en el procés de preinscripció, s’hagin

d’incorporar al servei militar o a la prestació social substitutòria poden sol·licitar a la
Universitat la reserva de plaça, acompanyada del justificant corresponent, per un curs
acadèmic, sense necessitat d’haver-se de matricular. El degà/director del centre, per de-
legació del rector, dictarà a favor de la persona interessada una resolució en què es ga-
rantirà la reserva de plaça per al curs següent.

b) Alumnes amb estudis estrangers convalidats
b.1) En el cas de convalidacions de menys de sis assignatures, o els crèdits equiva-

lents, els alumnes han d’aportar la resolució de convalidacions.
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b.2) En el cas de convalidacions de sis o més assignatures, o els crèdits equivalents,
independentment del curs a què aquestes pertanyin, cal l’admissió del degà/director
del centre.

Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.

Formalització de la matrícula

A TRAVÉS DE LES SECRETARIES DE CENTRE

Dins del dossier de matrícula que els alumnes han d’adquirir en els punts de venda dels
centres hi ha una sèrie de documents i material:

1. El full d’instruccions generals i codis.
2. Els impresos de matrícula (mòduls 1, 2 i 3).
3. La Guia de l’estudiant, amb informació general de la Universitat i del pla d’estudis.

Els alumnes hauran de reservar la Guia per al proper curs; en aquell moment la docu-
mentació de l’interior serà substituïda per la nova.

4. La Guia del centre, amb informació particular del centre, les assignatures en què es
poden matricular, així com els horaris. A part, s’editaran els programes amb la biblio-
grafia bàsica.

5. El calendari escolar.
6. El carnet d’estudiant.
7. Un llapis.
8. Informació de serveis.
Els impresos que són de marques òptiques han d’ésser emplenats d’una manera es-

pecial i amb llapis. Cal llegir bé les instruccions que hi ha als mòduls per tal de no tenir
problemes a l’hora de fer les marques.

Mòdul 1

Aquest mòdul recull la informació següent:
a) Dades personals:

♦ Les primeres tres línies s’han d’emplenar amb llapis i lletra majúscula.
♦ És molt important que siguin correctes tant el DNI com l’adreça.
♦ L’adreça ha d’ésser l’habitual durant el curs. En cas de canvi, cal comunicar a la se-

cretaria del centre el nou domicili per evitar problemes a l’hora de trametre informació
de la Universitat. El codi postal és obligatori.

♦ Per emplenar el lloc de naixement s’han de consultar els codis que hi ha a la docu-
mentació del dossier.

♦ Els alumnes estrangers han de posar a la casella corresponent el número del seu
passaport.

b) Dades econòmiques: 
♦ Qualsevol matrícula no pagada totalment o parcial en el període establert queda sen-

se efecte. Hi ha les modalitats de pagament següents:
1. Pagament únic: l’alumne disposa de 7 dies, a partir del dia de formalització de la ma-

trícula, per efectuar el pagament en efectiu i retornar a la secretaria el justificant corres-
ponent.

2. Pagament fraccionat: el primer pagament de la matrícula s’ha de realitzar en les ma-
teixes condicions que les del pagament en efectiu. El segon pagament s’ha d’efectuar en-
tre els dies 15 i 31 de desembre.

Mòdul 2

La part de dades estadístiques l’ha d’emplenar tothom i la referent a les dades d’accés,
només els qui ingressen per primera vegada a la URV (alumnes de 1r curs, traslladats,
adaptats al pla nou, etc.).

Mòdul 3

Abans d’emplenar l’imprès cal llegir atentament la informació del pla d’estudis que s’ad-
junta al dossier i/o a la Guia del centre. 

En aquest mòdul cal indicar-hi les assignatures en què l’alumne es vol matricular, si
es convaliden, si s’adapten, si és un reconeixement de crèdits (cosa que cal justificar do-
cumentalment) i el grup. També s’han de marcar les assignatures en què l’estudiant es
matricula com a crèdits lliures, que poden ésser del mateix ensenyament o de qualsevol
altre (vegeu Normativa acadèmica de crèdits de lliure elecció). Si es comença la carre-
ra, és obligatori matricular-se, com a mínim, de 60 crèdits d’assignatures diferents.

PER AUTOMATRÍCULA

En aquest curs 1995-96 la Universitat Rovira i Virgili implementarà per primera vegada
la formalització de la matrícula pel sistema d’automatrícula. Els alumnes, doncs, podran
directament realitzar la matriculació, sense passar per les secretaries de centre.
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Amb aquesta finalitat, en els centres on s’inicia l’experiència, hi haurà unes sales des-
tinades a automatrícula. Els centres on s’aplica aquest procediment en aquest curs són:

♦ Facultat de Química
♦ Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
♦ Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
♦ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

En el moment de la matrícula es facilitarà als alumnes informació complementària.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Per tal d’evitar càlculs econòmics inadequats sobre l’estatus de l’alumne, aquest haurà
de seguir amb una atenció especial les instruccions següents:

A. Si compleix els requisits per matricular-se com a becari haurà de:

a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, la taxa dins del termini marcat per l’imprès de

matrícula.
c) Emplenar correctament la classe de matrícula alternativa que la Universitat aplicarà

en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.). 
Si la classe de matrícula alternativa té algun tipus d’exempció, estarà obligat a acredi-

tar-la mitjançant la presentació del document original corresponent. 
En els casos de família nombrosa, l’acreditarà amb una fotocòpia que quedarà en po-

der de la secretaria.
També hauran de reflectir-s’hi les matrícules d’honor, que, en cas de correspondre al

curs immediatament anterior matriculat, dins del mateix ensenyament i universitat, po-
dran aplicar-se com a deduccions si no es gaudeix de beca.

Els alumnes amb beca concedida hauran d’abonar les taxes i l’assegurança escolar, si
s’escau, i, si se sol·liciten, els serveis extraacadèmics oferts.

B. Si no compleix els requisits per matricular-se com a becari, haurà de matricular-
se en una de les classes de matrícula següents:

♦ O. Ordinària: l’alumne pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el De-
cret de la Generalitat de Catalunya per la prestació dels serveis acadèmics universitaris.

♦ 1. Família nombrosa 1a: l’alumne pagarà el 50 % dels preus establerts en el mateix
Decret (original i fotocòpia del llibre de família).

♦ 2. Matrícula d’honor global a COU i FP: l’alumne està exempt de pagar el 100 % dels
preus públics dels serveis acadèmics. Aquesta classe està limitada a l’alumne que es ma-
tricula a primer curs per primera vegada, i ho haurà d’acreditar amb el certificat corres-
ponent o document substitutori.

♦ 3. Família nombrosa de 2a o d’honor: l’alumne està exempt de pagar el 100 % dels
preus públics en concepte de serveis acadèmics, inclosa la taxa de secretaria (original i
fotocòpia del llibre de família).

♦ 5. Convenis o tractats culturals: l’alumne està exempt d’abonar els preus dels ser-
veis acadèmics matriculats. Aquesta classe de matrícula està limitada als alumnes que
l’acreditin mitjançant l’aportació del conveni corresponent en vigor i és d’ús exclusiu
per a les assignatures en què es matriculin per primera vegada.

♦ 6. Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència
acreditada i fills menors de 25 anys: l’alumne està exempt de pagar el 100 % dels preus
públics en concepte de serveis acadèmics i es regirà per les normes o disposicions in-
ternes vigents. Ha d’aportar el certificat original cor responent que acrediti aquesta con-
dició, a més del llibre de família o document acreditatiu de convivència.

♦ 7. Personal d’altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys: l’alumne està
exempt de pagar el 100 % dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes
les assignatures si s’hi matricula per primera vegada. Haurà d’acreditar la seva condició
de personal en actiu o jubilat en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant un
certificat. L’àmbit d’aplicació, pel que fa a les diferents categories del personal, seguirà
el criteri de reciprocitat respecte a l’altra universitat afectada.

Els estudiants acollits a les classes 0, 2, 5 i 7 tindran el dret d’exempció total del ser-
vei acadèmic únicament en primera matrícula; per tant, les assignatures o cursos repe-
tits es pagaran.

Els alumnes que han obtingut la qualificació de matrícula d’honor en assignatures de
la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat l’any anterior, tenen una deducció
parcial del servei acadèmic (tantes assignatures/crèdits com matrícules d’honor s’hagin
obtingut del mateix ensenyament).

Els alumnes que es matriculen de matèries convalidades/reconeixement de crèdits
han d’abonar el percentatge que estableix el Decret de preus públics de la Generalitat
de Catalunya. En els casos de matrícules mixtes (matèries convalidades, reconeixement
de crèdits i normals), el càlcul econòmic s’ha d’efectuar amb caràcter independent i s’han

Full Oficial 11 / març de 1996 Núm. 1537



de sumar ambdós per obtenir-ne el total.
Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de matrícula que tenen re-

ducció, han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula i no
poden endarre r i r-la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret pugui pro d u i r- s e .

C. Modalitats de pagament:

L’alumne podrà triar entre les formes de pagament següents:
♦ Pagament únic: l’alumne paga íntegrament d’un sol cop l’import de la seva matrícu-

la presentant el document facilitat per la secretaria en una entitat bancària col·labora-
dora segons la referència i termini que recull el mateix imprès. N’ha de facilitar l’origi-
nal a la secretaria. El resguard de l’alumne segellat per l’entitat bancària ha de conser-
var-se sempre per si calgués acreditar l’ingrés.

Aquesta modalitat és d’aplicació obligatòria a tots els alumnes que es matriculin com
a becaris i als de la classe de matrícula 2, 3, 5, 6 i 7.

♦ Pagament fraccionat: l’alumne pot fraccionar el pagament de la seva matrícula en dos
t e rminis de quantia similar. El primer, l’ha de fer efectiu en els set dies següents després
de la formalització de la matrícula, i el segon, entre els dies 15 i 31 de desembre .

Si no es paga el primer termini, queda sense efecte el pagament del segon. Tant en
aquest cas com si ha deixat de fer el segon pagament, es considerarà la matrícula nul·la
i, per tant, impagada amb els efectes que se’n derivin.

Els alumnes ja matriculats per una modalitat de pagament determinada no poden, so-
ta cap concepte, modificar la forma escollida. 

Qualsevol altra forma de pagament que l’alumne utilitzi fora de les dues esmentades
es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se’n derivin.

D. Anul·lacions de sol·licituds de matrícula:

Una vegada presentada la matrícula no es poden fer modificacions d’assignatures, si no
és per corregir errors en la matrícula, que poden ésser indicats per la secretaria del cen-
tre o per l’estudiant, sempre que el canvi es realitzi dins del període de matrícula or-
dinària.

L’alumne pot demanar les anul·lacions totals de les sol·licituds de matrícula fins al 15
de desembre de 1995.

Tindran dret a la devolució de l’import pagat (excepte les taxes de secretaria) pels mo-
tius següents:

a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del certificat corresponent, en el
qual ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst de convalescència,
o bé defunció de l’alumne.

b) Incorporació al servei militar o a la prestació social substitutòria, mitjançant la pre-
sentació del certificat acreditatiu corresponent.

c) Matrícula en un altre ensenyament de la Universitat o de les altres universitats ca-
talanes i per districte compartit, en el cas de reassignació de plaça per preinscripció.

No es podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de matrícula.
L’anul·lació de la matrícula de 1r curs comporta la devolució de la documentació

acadèmica presentada per l’alumne.

E. Serveis universitaris extraacadèmics:

1. ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

1.1 Beneficiaris de l’assegurança escolar: amb caràcter obligatori, són beneficiaris de
l’assegurança escolar tots els alumnes menors de 28 anys. Els estudiants queden au-
tomàticament assegurats en el moment en què formalitzen la matrícula, quan abonen la
quota anual corresponent.

Estudiants estrangers: també queden compresos per l’assegurança escolar els estu-
diants hispanoamericans, portuguesos, andorrans, filipins, porto-riquenys, haitians, bra-
silers, nord-americans (EUA), siris, francesos, holandesos, belgues, jordans, guineans
(G. Equatorial), marroquins, iraquians, alemanys, anglesos, grecs i, en general, nacio-
nals d’aquells països amb els quals existeixi conveni de reciprocitat tàcita o expressa.

1.2 Contingut: l’assegurança escolar protegeix en les situacions següents:
a) accident escolar
b) cirurgia general
c) neuropsiquiatria
d) tuberculosi pulmonar i òssia
e) tocologia
f) infortuni familiar
g) altres prestacions

L’assegurança escolar ha formalitzat concerts amb establiments sanitaris adequats i
metges especialistes per a l’atenció dels assegurats. Malgrat això, l’estudiant té facultat
per escollir centre hospitalari i facultatiu; en aquest cas, la diferència de despeses que hi
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pugui haver entre els preus concertats i el cost del tractament aniran a càrrec de l’inte-
ressat.

Els centres concertats a les nostres comarques són l’Hospital de Sant Pau i Santa Te-
cla (Tarragona), l’Hospital Universitari de Sant Joan (Reus), la Clínica L’Aliança (Torto-
sa) i Gecohsa Hospital (Móra d’Ebre).

a) Accident escolar
A efecte d’aquesta assegurança, es considera “accident escolar” tota lesió corporal de
què sigui víctima l’assegurat, soferta en el transcurs d’activitats directament o indirecta-
ment relacionades amb la seva condició d’estudiant. S’hi inclouen les de caràcter espor-
tiu, assemblees, viatges d’estudis, de pràctiques o de fi de carrera i altres de similars,
sempre que hagin estat autoritzades pel centre d’estudis corresponent.

a.1) La protecció per accident escolar comprèn:
♦ assistència mèdica, amb possibilitat d’elecció de metge i centre. Inclou, segons el

cas, internament sanatorial i intervenció quirúrgica
♦ assistència farmacèutica
♦ indemnitzacions econòmiques, segons barem, en cas d’incapacitat
♦ subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i ortopèdics

a.2) En cas de mort comprèn:
♦ despeses d’enterrament
♦ indemnització a aquells familiars que econòmicament depenguin de l’estudiant as-

segurat: esposa, fills o ascendents directes més grans de 65 anys o incapacitats per a tot
treball, o germans menors o incapacitats, per aquest ordre de preferència

b) Cirurgia general
Establerta per a cervell i medul·la, pulmó i aparell circulatori, aparell digestiu, aparell ge-
nito-urinari, toco-ginecologia, oto-rino-laringologia, oftalmologia i aparell locomotor.

b.1) Comprèn:
♦ despeses de diagnòstic
♦ assistència mèdica: elecció de metge i centre
♦ assistència farmacèutica
♦ despeses de quiròfan
♦ permanència en clínica: tots els serveis
♦ pròtesis de substitució, no les ortopèdiques

c) Neuropsiquiatria
c.1) En cas d’internament comprèn:

♦ assistència mèdica
♦ assistència farmacèutica
♦ tractament especial (electroxoc, insulina, etc.)
♦ allotjament i manutenció en sanatoris adequats

c.2) En cas de tractament postsanatorial comprèn:
♦ honoraris mèdics, segons tarifes
♦ 70 % de les despeses de medicació

c.3) Durada: un any com a màxim. Hom pot continuar en tractament sis mesos més en
règim d’ambulatori. Graciablement aquesta prestació pot estendre’s per un any més d’in-
ternament i sis mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no ha
existit internament.

d) Tuberculosi pulmonar i òssia
d.1) En cas d’internament comprèn:

♦ assistència mèdica: elecció d’especialista i centre
♦ assistència farmacèutica
♦ hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys)
♦ cirurgia toràcica

d.2) En cas que no sigui necessari l’internament comprèn:
♦ assistència mèdica total
♦ assistència farmacèutica en un 70 %

d.3) Durada màxima: 3 anys

e) Tocologia
e.1) Comprèn:

♦ possibilitat de triar especialista i centre en què el pacient desitja ésser atès
♦ assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies al part
♦ assistència farmacèutica
♦ estada en centre hospitalari: assistència completa

f) Infortuni familiar
Aquesta prestació té per objecte assegurar l’estudiant quan la situació econòmica de la
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seva família impedeixi la continuïtat dels seus estudis. En queden exclosos els estudiants
residents a Espanya de determinades nacionalitats.

f.1) Es concedirà aquesta prestació en els casos següents:
♦ M o rt del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades anteriorm e n t .
♦ Ruïna o fallida familiar. En cap cas s’entendrà com a tal la insuficiència permanent

de recursos econòmics per pagar els estudis.
f.2) Contingut:

♦ Pensió anual durant el nombre d’anys que resten al beneficiari per finalitzar la seva
carrera, sense repetir curs. Aquesta pensió s’incrementarà en aquells casos en què el
beneficiari sigui membre de família nombrosa. Aquestes pensions es produiran des del
primer dia del mes següent en què es va produir el fet. Són compatibles amb qualsevol
altra beca escolar.

f.3) Sol·licitud:
Abans que transcorri un any des que es va produir el fet. Si se sol·licita passat aquest

termini, es concedirà a partir del primer dia del mes següent en què s’ha presentat la do-
cumentació en qualsevol oficina de l’INSS.

g) Altres prestacions
Amb caràcter graciable, tenint en compte situacions econòmiques i circumstàncies es-
pecials, l’assegurança escolar pot oferir assistència i tractament de fisioteràpia, cobalto-
teràpia, radiumteràpia, ronyó artificial i radioteràpia.

2. ASSEGURANÇA ESCOLAR VOLUNTÀRIA

Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment de la
matrícula la pòlissa d’assegurança (més informació a la secretaria del centre/documen-
tació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de la taxa pagada.
Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

3. SERVEI D’ESPORTS

Es pot fer el pagament per fer-se soci del Servei d’Esports mitjançant la matrícula o bé
adreçant-se directament al Servei d’Esports (plaça Imperial Tàrraco). Si voluntàriament
s’ha seleccionat el Servei d’Esports, el fet que s’hi renunciï no comporta la devolució de
la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

INFORMACIÓ DE BEQUES

Per als estudis universitaris de primer i segon cicle, les beques existents són les convo-
cades pel Ministeri d’Educació i Ciència. N’hi ha de dos tipus: la beca general i la beca
de col·laboració. Les convocatòries que estableixen els requisits per poder sol·licitar-ne
una són publicades al BOE cada any durant el mes de juny. Aquesta informació s’ha de
confirmar quan es publiquin les convocatòries corresponents.

1. Beca general

Poden sol·licitar-la tots els estudiants de primer, primer i segon, i segon cicle universita-
ris. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre. 

Tots els alumnes que vulguin demanar una beca general han de presentar la sol·lici-
tud degudament emplenada a la secretaria del centre on s’han de matricular.

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se abans de formalitzar la matrícula; en cas
contrari, no hi ha possibilitat de beneficiar-se, si s’escau, de l’exempció provisional de ta-
xes.

Els impresos de sol·licitud s’adquireixen en qualsevol estanc. N’hi ha dos models: un
per als estudiants que demanen beca de renovació i un altre per als qui demanen beca
de nova adjudicació.

Es consideren becaris de renovació els estudiants que, havent estat becaris el curs an-
terior, no inicien un cicle universitari. Són becaris de nova adjudicació els estudiants que
demanen beca per primer cop a la universitat, els qui inicien un cicle universitari i tots
aquells a qui els va ésser denegada la sol·licitud el curs acadèmic anterior. S’entén per
inici de cicle universitari: en el pla antic, 1r de car rera, 4t de carrera i curs d’adaptació, i
en el pla nou, 1r i 3r o 4t, segons el tipus d’ensenyament.

Aquells sol·licitants que, tot i ésser becaris en el curs anterior, no estan d’acord amb
la quantia que els va ésser concedida o han variat la seva situació econòmica, han de
sol·licitar beca de nova adjudicació.

La concessió de la beca és per cicles acadèmics. L’estudiant que gaudeix d’una beca
durant qualsevol dels cursos compresos en un mateix cicle obté de manera automàtica
la renovació fins a la finalització d’aquest, si compleix els requisits acadèmics i no supe-
ra en més d’un 20 % el límit de renda establert; això no obstant, és necessària la presen-
tació de la sol·licitud.

Qualsevol canvi d’estudis (dins la mateixa o una altra universitat) o modificació de ma-
trícula implica la necessitat d’actualitzar les dades a la sol·licitud de beca. Aquest fet ha
de comunicar-se a la secretaria del centre on s’ha efectuat la matrícula.
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2. Beca de col·laboració amb departaments

Aquestes beques poden ésser sol·licitades pels alumnes de l’últim curs del segon cicle
de facultats o escoles tècniques superiors que participin en un projecte de recerca ava-
lat per un professor.

Per a la concessió d’aquestes beques no es tenen en compte els requisits econòmics,
però sí els acadèmics, de manera que per obtenir-ne una s’han d’haver assolit les  mitja-
nes següents en els cursos precedents de la carrera:

♦ per a ensenyaments tècnics: 6
♦ per a ensenyaments experimentals: 7
♦ per a ensenyaments no experimentals: 7,5

El termini de presentació de sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria, que ha-
bitualment finalitza al final de juliol.

Per a més informació, cal adreçar-se al Servei de Gestió Acadèmica, c/ de l’Escorxa-
dor s/n, 43003 Tarragona, telèfon 55 95 12.

3. Beca de col·laboració amb la URV

La URV convoca diverses beques de col·laboració en diferents activitats de la Universi-
tat, les quals estan regides per una normativa específica. En aquests moments són:

♦ Atenció a la comunitat universitària
♦ Biblioteca
♦ Servei d’Esports
♦ Borsa de Treball

Per accedir-hi, cal estar matriculat a la Universitat d’un mínim de 50 crèdits. La con-
vocatòria apareix pel mes de setembre i s’obre un termini per presentar sol·licituds.

Els estudiants han de col·laborar durant quatre hores diàries, o tres hores quan es
tracta de beques de col·laboració amb la Biblioteca. Aquestes beques també es convo-
quen durant el mes de juny per a l’estiu.

NORMATIVA I PROCEDIMENT PER EMPLENAR LES ACTES D’EXAMEN

El valor i la importància de les actes d’examen com a documents fefaents, que acrediten
en última instància la validesa dels títols acadèmics i professionals, exigeixen que tant la
seva elaboració com la seva custòdia siguin objecte d’especial cura pels centres. Amb la
finalitat d’evitar problemes, que en algun dels casos pot arribar a l’anul·lació de títols i a
d e t e rminades responsabilitats administratives i penals, s’ha aprovat la següent
Normativa i procediment per emplenar les actes corresponents a la realització d’exà-
mens.

1. Les actes són generades pel Servei de Gestió Acadèmica, d’acord amb la petició
realitzada per les secretaries dels centres, amb les dades contingudes a l’ordinador en el
moment de la generació. Hi van preemplenades les dades següents: curs acadèmic,
número de full, centre, ensenyament, codi i nom de l’assignatura, número de DNI, i nom
i número d’ordre dels alumnes, diligència, estadística i nom del professor, quan sigui
informàticament possible.

2. Les actes poden sol·licitar-se o bé comprenent tots els alumnes matriculats en l’as-
signatura dins d’una acta única, o bé fragmentant-les en actes parcials per grups. En els
casos d’assignatures matriculades com a crèdits lliures per alumnes d’altres ensenya-
ments, les actes han d’estar desglossades per ensenyaments, de manera que, una vega-
da signades pel professor, l’original es trameti a les secretaries corresponents, que són
les que han d’acreditar l’expedient dels alumnes.

3. Si per qualsevol error o causa justificada cal estendre alguna acta especial o afegir
el nom d’un alumne que no hi era inicialment en l’acta, la secretaria del centre o el Servei
de Gestió Acadèmica són els únics autoritzats a fer-ho, mai el professor, atès que només
aquells poden acreditar la condició de matriculat.

4. a) Els alumnes als quals s’ha anul·lat la matrícula no han de constar en l’acta. La
secretaria ha d’actualitzar totes les incidències abans de la petició de generació.

b) Les assignatures adaptades constaran en l’acta com a adaptades.
c) Les assignatures convalidades constaran en l’acta com a convalidades.
d) Els crèdits reconeguts constaran en l’acta com a reconeguts.
5. La secretaria del centre ha de lliurar al professor un disquet amb la informació

abans indicada, corresponent a les assignatures i grups que ha impartit aquell curs/qua-
drimestre, d’acord amb la informació que consta en l’organització acadèmica del/s
ensenyament/s que l’afecten. El professor també podrà directament sense disquet qua-
lificar els alumnes informàticament.

6. Els professors han de qualificar els alumnes en la convocatòria corresponent, amb
la qualificació, en lletres, de suspens, no presentat, aprovat compensat, aprovat, notable,
excel·lent. Es pot concedir una matrícula d’honor per cada vint o fracció de vint alumnes
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matriculats en cada grup de l’assignatura. El professor pot fer constar al costat la nota
concreta que, segons el seu criteri, s’ha de fer en nombres enters o amb decimals, amb
la limitació del 0,5 quan es tracti d’una qualificació entre el 5 i el 10. Quan es tracti d’una
qualificació de suspens, no ha d’especificar la nota numèrica. En anotar les qualificacions
d’una convocatòria s’han d’emplenar necessàriament totes les caselles; no es poden dei-
xar espais en blanc.

El ventall de notes numèriques que han de relacionar-se amb les qualificacions en lle-
tres és:

♦ aprovat compensat: 5
♦ aprovat: de 5 fins a 6,5
♦ notable: de 7 fins a 8,5
♦ excel·lent: de 9 fins a 10
Els professors han de tenir molta cura a no qualificar els alumnes amb assignatures

amb prerequisits no superats.
7. Si els centres proposen el sistema alternatiu d’avaluació global, la Junta de Govern

ha d’establir almenys el valor mínim, els marges possibles respecte a la mitjana i el nom-
bre mínim de crèdits troncals que han de superar-se o les mesures equivalents.

A més, els centres han de crear una comissió d’avaluació delegada de la junta de cen-
tre per fer l’avaluació global, qualificar els alumnes i estendre l’acta corresponent.
Igualment, ha d’elaborar un informe anual que cal trametre a la Junta de Govern de la
Universitat.

8. Una vegada emplenades les actes informàticament, el professor ha de lliurar el dis-
quet a la secretaria, que l’ha de revisar i imprimir com a acta provisional. Si el professor
ha qualificat els alumnes directament, informarà la secretaria del centre, la qual impri-
mirà les actes. Un cop el professor hagi realitzat les comprovacions oportunes, si s’es-
cau, ha de signar-la en un marge de cada full. En l’últim full de l’acta, immediatament
després de l’últim alumne de la relació, ha de figurar la data i la signatura del professor.
En el cas que aquesta sigui il·legible, s’ha de fer constar sota el nom i cognoms complets.

9. Les actes que hagin estat sol·licitades per grups són signades pel professor res-
ponsable d’aquell grup. Si han estat sol·licitades per assignatura impartida per diferents
professors, ha d’ésser signada per tots, i juntament amb el nom hi ha de constar el grup
corresponent.

Si per alguna raó extraordinària el/s professor/s responsable/s de l’assignatura no
pot/poden signar l’acta, ho ha de fer el director del departament. En tots els casos, però,
no es poden superar els límits fixats per al lliurament de les actes a les secretaries.

En el cas de les actes corresponents a assignatures adaptades i/o convalidades o els
reconeixements de crèdits, les datarà i signarà el degà/director del centre, que podrà
delegar en el president de la comissió acadèmica del centre.

10. L’acta original ha de quedar dipositada a la secretaria. El professor i/o departa-
ment en pot conservar la còpia.

11. En el cas que hi hagi alguna esmena a fer en l’acta ja dipositada a la secretaria, i
no hagi transcorregut un màxim de tres mesos després de la convocatòria afectada, el
professor ho ha de demanar al secretari del centre, el qual l’ha d’autorizar, si escau. Un
cop realitzada la correcció corresponent, s’ha de tornar a imprimir l’acta corregida sem-
pre que sigui possible, que s’ha de datar i signar de nou. En aquests casos, juntament
amb la signatura del professor, hi ha de figurar el vist-i-plau del director del departament.

Si transcor reguts més de tres mesos es presenta algun cas excepcional que reque-
reix una modificació, el professor ho ha de demanar al vice-rector de Docència i
Innovació Pedagògica amb un informe del degà del centre, el qual l’ha d’autoritzar, si
escau. El professor ha de realitzar la correcció corresponent, indicant amb una crida la
qualificació cor regida, datar l’acta i signar-la. Hi ha de figurar el vist-i-plau del director
del departament.

12. Les secretaries de centre no poden acceptar del professor les actes que no reu-
neixen les característiques indicades en aquesta Normativa.

13. Les dates màximes de lliurament d’actes són, amb caràcter general, 10 dies des-
prés de finalitzar els períodes d’examen.

El compliment d’aquestes dates és un deure indefugible del professor, a causa de les
conseqüències negatives que té per als alumnes el seu incompliment.

14. Un cop completades les actes d’un curs (convocatòries de febrer, juny i setem-
bre), s’imprimiran en el model oficial. El/la secretari/a del centre ha d’emplenar la
diligència corresponent, que figura al final de les actes, i l’ha de signar i segellar.
Posteriorment s’ha de procedir a relligar-les i a custodiar-les, de manera que siguin inac-
cessibles a les persones alienes al servei. El/la secretari/a del centre i el cap de la secre-
taria són les persones directament responsables d’aquesta custòdia.

15. L’acta és l’únic document fefaent pel que fa a les qualificacions. Altres documents
—llistes, paperetes, resum de qualificacions, etc.— són únicament notificacions per a l’a-
lumne. En cas de discrepància, sols pot ésser considerat vàlid el que l’acta expressa.

Núm. 15Full Oficial 11 / març de 199642



16. En finalitzar el procés, les actes seran microfilmades; una còpia quedarà diposi-
tada al centre i l’altra, al Servei de Gestió Acadèmica.

16 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova la modificació de la
Normativa de doctorat, aprovada per la Comissió Gestora el 30 de novem-
bre de 1992 (publicada al Full Oficial, núm. 3, any I, de maig de 1993,
pàg. 19-33). A continuació es reprodueix la Normativa, íntegrament, per
tal de facilitar-ne la consulta.

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

La Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de re f o rma universitària (BOE núm. 209, 1-9-
83) establia que els estudis universitaris s’estructurarien, com a màxim, en tres cicles i
que la superació del tercer donaria dret a l’obtenció del títol de doctor.

El Reial decret 185/1985, de 23 de gener, regula exhaustivament el tercer cicle d’es-
tudis universitaris, l’obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis postgraduats
(BOE núm. 69, 21-3-85)

El Reial decret 537/1988, de 27 de maig, modifica la disposició anterior (BOE núm.
133, 3-6-88).

La complexitat de la normativa reguladora origina una gran dificultat per a un conei-
xement adequat de la legislació actual per la qual s’han de regir aquest tipus d’estudis.
És per aquest motiu que és necessari reglamentar aquest ensenyament a la Rovira i
Virgili, per tal d’agilitar els procediments i la tramitació de les diverses fases.

1. PROGRAMES DE DOCTORAT

1.1 Informació sobre els programes

Els estudis conduents a l’obtenció del grau de doctor i el títol corresponent es realitza-
ran sota la supervisió i responsabilitat acadèmica dels departaments de la Universitat.
Correspon als departaments elaborar els programes de doctorat i elevar la proposta
corresponent a la Comissió de Doctorat de la Universitat per tal que en faci un informe
i els aprovi. Cada departament podrà presentar programes de doctorat corresponents a
la seva àrea o àrees de coneixement, acompanyats de l’informe del consell del departa-
ment.

Es podran proposar programes a realitzar en col·laboració entre dos o més departa-
ments. En aquest cas hauran de presentar-se acompanyats dels informes favorables dels
consells de departaments responsables.

Tots els professors doctors del departament podran assumir tasques docents i inves-
tigadores en els seus programes de doctorat. Excepcionalment, podran col·laborar en la
docència dels programes professionals amb el títol de doctor, després d’una justificació
del departament.

En les propostes dels programes, els departaments hauran de fer constar els cursos
que comprenen, el tipus (fonamentals, metodològics i afins), els períodes en què es por-
taran a terme, el caràcter (obligatori/optatiu), el nombre de crèdits, el professor que els
impartirà, el nombre màxim de places, els requisits per ésser-hi admès (titulació d’en-
trada), les dates de preinscripció, els criteris d’admissió, la titulació de sortida i el cen-
tre al qual es vinculen.

Per a les propostes s’haurà de tenir en compte que en cap cas el nombre total de crè-
dits assignats al programa complet serà inferior a 35.

Les propostes dels programes i la documentació necessària seran trameses pels
departaments a la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili durant el mes
d’abril del curs acadèmic anterior a aquell en què seran desenvolupats.

La Comissió de Doctorat de la Universitat sols considerarà les propostes de progra-
mes que compleixin els requisits i els aprovarà, si s’escau, abans del 15 de maig.

L’acord adoptat per la Comissió serà comunicat al departament responsable. Si la
resolució és negativa, el departament afectat tindrà un termini de 10 dies per esmenar
les deficiències indicades per la Comissió.

La Comissió de Doctorat trametrà a la Junta de Govern una relació de tots els pro-
grames aprovats i els seus continguts perquè els aprovi.

Un cop aprovats per la Comissió de Doctorat de la Junta de Govern, els programes
es publicaran i es distribuiran pels centres i departaments.

Els centres facilitaran aquesta publicació per ésser consultada pels alumnes interes-
sats. Per tal de rebre una informació més detallada del programa, l’alumne s’adreçarà al
coordinador i al/s tutor/s del programa i al departament.

Correspon al coordinador del programa: vetllar sobre la correcció, formal i tècnica,
de la proposta; controlar el desenvolupament del programa; responsabilitzar-se de la
selecció dels alumnes i acreditar que l’alumne està admès al departament, i assignar els
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tutors als alumnes. Tot això, d’acord amb les directrius marcades pel departament.
Els programes de doctorat aprovats que es preveu iniciar el curs següent podran

ésser modificats a petició dels departaments, sempre que ho sol·licitin a la Comissió de
Doctorat de la Universitat abans del 30 de juny.

Excepcionalment, i per als centres en fase d’expansió i creixement, s’estudiarà les
modificacions presentades pels departaments fins al 15 d’octubre.

1.2. Estructura del currículum de l’alumne

El currículum de l’alumne pot comprendre:
1.2.1 Cursos propis. El departament en podrà establir o no l’obligatorietat; en són

part integrant i es divideixen en:
a) Cursos relacionats amb la metodologia i formació en tècniques d’investigació.
b) Cursos sobre els continguts fonamentals dels camps científic, tècnic o artístic als

quals està dedicat el programa corresponent.
c) Cursos relacionats amb camps afins al del programa i que siguin d’interès per al

projecte de tesi doctoral del doctorand.
1.2.2 Cursos aliens al programa. Amb l’autorització prèvia del tutor i fins a un màxim

de 5 crèdits, l’alumne es podrà matricular també en cursos que no han estat inclosos en
el programa. Aquests cursos poden ser:

a) Els cursos de doctorat no previstos en el programa al qual es matricula l’alumne,
però que pertanyen a un altre programa de doctorat (d’aquesta Universitat o d’una
altra).

b) Els cursos de postgrau.
c) Cursos de procedència diversa de nivell de qualitat equivalent als anteriors.
1.2.3 Treballs d’investigació. L’elaboració i presentació de treballs d’investigació

(tesines, publicacions, etc.), dirigits pel director de la tesi o per un professor del pro-
grama, poden conduir a l’obtenció d’un màxim de 9 crèdits. El programa pot establir l’o-
bligatorietat de realitzar un o més treballs d’investigació.
La durada mínima dels programes serà de dos anys.

1.3 Programes de doctorat interuniversitaris

La Universitat Rovira i Virgili podrà participar en programes de doctorat amb altres uni-
versitats de l’Estat, a través de la formalització del conveni corresponent, en el qual
constarà quin departament d’una de les universitats assumeix la responsabilitat del pro-
grama concret.

Aquest departament assumirà les competències previstes en el capítol 4 de la pre-
sent Normativa.

2. ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

El tutor és el responsable dels estudis de l’alumne i, per tant, del compliment dels requi-
sits establerts, quant a crèdits, pel RD 185/85.

Correspon al tutor:
1. Informar l’estudiant sobre el programa i els seus requeriments.
2. Aprovar el currículum concret en què l’estudiant decideix matricular-se.
3. Signar l’imprès de matrícula.
4. Ratificar, mitjançant un escrit raonat, l’autorització del director de la tesi quan

aquest no sigui professor del departament responsable de la tesi.

2.1 Admissió d’alumnes als programes de doctorat

Els alumnes que desitgin ser admesos en un programa de doctorat hauran de seguit els
tràmits següents:

1. L’alumne ha de presentar al departament responsable del programa en les dates
de preinscripció:

a) sol·licitud d’admissió
b) curriculum vitae
c) còpia de l’expedient acadèmic
d) acceptació prèvia del departament a través de la presentació de l’alumne per un

professor doctor del departament o grup de recerca
2. Un cop revisades les sol·licituds de preinscripció, el departament farà pública la

relació d’admesos i exclosos. Aquests últims podran demanar al departament una justi-
ficació raonada sobre la seva exclusió, que els departaments els faran arribar.

3. Els alumnes exclosos, si consideren lesionats els seus drets, podran reclamar
davant la Comissió de Doctorat fins a 15 dies després de fer-se pública la relació d’ad-
mesos i exclosos.

2.2 Titulacions d’accés (llicenciats, enginyers, arquitectes)

En els programes de doctorat consten els títols pels quals poden accedir els alumnes.
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Els alumnes amb titulacions no previstes en el programa han de fer una petició a la
Comissió de Doctorat de la Universitat, acompanyada d’un informe del departament on
vulguin realitzar el doctorat.

2.3 Titulacions estrangeres

Els estudiants —espanyols o estrangers— en possessió d’un títol de llicenciat, enginyer,
arquitecte o nivell equivalent, obtingut en una universitat o centre d’ensenyament supe-
rior estranger, i que vulguin cursar a Espanya els estudis de doctorat, poden accedir a
aquests estudis sense necessitat d’homologar el seu títol. Això no comportarà l’obtenció
de la condició de llicenciat, enginyer o arquitecte en un centre espanyol. L’admissió, per
tant, d’aquests estudiants de doctorat no els habilita per a l’exercici professional a l’Estat
espanyol ni per prendre part en concursos o oposicions en les quals s’exigeixi la titula-
ció esmentada. Igualment, el títol de doctor obtingut per aquesta via no confereix cap
dret per a l’exercici professional dins el territori espanyol, ni per optar a llocs de treball
per als quals sigui exigit el grau de doctor.

Si abans de la lectura de la tesi s’obté l’homologació del títol d’accés, no constarà la
limitació esmentada a l’apartat anterior.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre al
qual està vinculat el programa, amb el títol original i la fotocòpia corresponent, que serà
compulsada; les còpies o còpia legalment autoritzades tenen la mateixa validesa que el
document original. En qualsevol cas, les signatures del títol o de la còpia han d’ésser
legalitzades per via diplomàtica. A més, caldrà adjuntar un certificat acadèmic dels estu-
dis cursats, igualment legalitzat. Tots els documents caldrà que estiguin traduïts.

La sol·licitud i la documentació passaran a la comissió acadèmica del centre corre s p o-
nent, que farà l’informe sobre l’equivalència de la titulació i la trametrà al rector de la
Universitat Rovira i Vi rgili o persona en qui delegui per a la resolució definitiva. Aquesta
resolució serà, en tot cas, prèvia a l’admissió del sol·licitant al programa de doctorat.

Als alumnes autoritzats per altres universitats a cursar aquests estudis que hagin
començat un programa, els serà vàlida l’autorització atorgada i podran demanar trasllat
d’expedient a aquesta Universitat.

2.4 Trasllats d’alumnes procedents d’altres universitats

2.4.1 Per iniciar: els llicenciats, enginyers o arquitectes per altres universitats espanyo-
les que vulguin iniciar un programa a la Universitat, no cal que traslladin els seus expe-
dients, però sí que han de justificar la titulació en el moment d’ésser admesos al pro-
grama i en formalitzar la matrícula, mitjançant una còpia compulsada del seu títol.

2.4.2 Per continuar: els alumnes de doctorat d’altres universitats que vulguin conti-
nuar estudis de doctorat a la nostra Universitat han d’ésser admesos per la Comissió de
Doctorat de la Universitat, amb l’informe previ del departament on vulguin estudiar.

Per obtenir la convalidació de cursos realitzats a la universitat d’origen, han de
seguir el procediment que s’indica en l’apartat 3.1.3 d’aquesta Normativa.

Tramitació del trasllat:
1. L’estudiant ha de fer arribar a la Comissió de Doctorat de la Universitat:
a) Sol·licitud d’admissió.
b) Certificat acadèmic dels estudis de doctorat cursats.
c) Certificat d’admissió al programa de doctorat signat pel coordinador, amb el vist-

i-plau del director del departament responsable del programa en què es vol matricular.
2. La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà la resolució que pertoqui a

l’alumne, el qual, si escau, haurà d’abonar els drets de trasllat de l’expedient de doctorat
a la Universitat d’origen i també ho comunicarà al centre corresponent, al qual es tra-
metrà la resolució juntament amb la documentació presentada per l’alumne.

2.4.3 Per fer la tesi: els alumnes que, havent completat els crèdits d’un programa de
doctorat i iniciat el treball de la tesi en una altra universitat, vulguin presentar la tesi doc-
toral en aquesta Universitat, han de sol·licitar una autorització a la Comissió de Doctorat
de la Universitat, amb l’informe previ del departament on vulguin fer la tesi.

Tramitació del trasllat:
1. L’estudiant ha de presentar a la Comissió de Doctorat de la Universitat:
a) Sol·licitud d’admissió.
b) Informe del departament.
c) Certificat acadèmic dels estudis de doctorat cursats i el reconeixement de sufi-

ciència investigadora.
d) Sol·licitud d’inscripció del projecte de tesi doctoral signat pel director del depar-

tament on vol fer la tesi.
2. La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà la resolució que pertoqui a

l’alumne, el qual, si escau, haurà d’abonar els drets de trasllat de l’expedient de doctorat
a la Universitat d’origen i també ho comunicarà al centre corresponent, al qual es tra-
metrà la resolució juntament amb la documentació presentada per l’alumne.
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2.5 Admissió d’alumnes amb titulació no prevista en el programa

El departament farà constar la proposta del títol de doctor, i la Comissió de Doctorat de
la Universitat, en re s o l d re les propostes previstes en el punt 2.2, paràgraf segon, de la pre-
sent Normativa, ratificarà, si escau, la titulació en les propostes d’admissió d’alumnes.

Caldrà que l’alumne segueixi els tràmits que preveu el punt 2.1; la seva admissió no
serà ferma fins que la Comissió de Doctorat no en ratifiqui la titulació.

3. EXPEDIENT ACADÈMIC

3.1 Matrícula

3.1.1 TERMINIS

L’alumne no es pot matricular simultàniament en més d’un programa de doctorat. 
L’alumne que vol iniciar un programa de doctorat ha de formalitzar la matrícula en

el primer any d’impartició del programa. Només està permesa la matriculació directa-
ment en el segon any, sense haver cursat el primer, en els casos següents:

1. Alumnes d’aquesta Universitat procedents d’adaptació de cursos monogràfics del
sistema vell o d’un programa del sistema actual (apartat 3.1.2).

2. Alumnes procedents de trasllats d’altres universitats amb convalidació de cursos
de doctorat aprovats (apartats 2.3 i 3.1.3).

3. Quan el departament no imparteixi el primer any del programa. En aquest cas el
departament no es pot fer responsable que els cursos que l’alumne pugui realitzar
siguin reconeguts posteriorment dins d’un altre programa.

La formalització de la matrícula es farà al centre al qual estigui vinculat l’ensenya-
ment de doctorat. La secretaria del centre on s’hagi matriculat tindrà cura de la gestió
administrativa del doctorat.

S’estableixen dos tipus de matrícula:
1. Ordinari: matrícula de cursos i treballs que formen part dels programes aprovats.
2. Extraordinari: matrícula de treballs d’investigació avaluats i la dels crèdits reco-

neguts pel tutor.
Cursos propis del programa: els alumnes es matricularan de tots els cursos a la

Universitat organitzadora del programa.
Cursos aliens: amb l’autorització prèvia del tutor, el doctorand es podrà matricular de

tants cursos i seminaris com cregui oportú; no obstant això, només li computaran fins a
un màxim de 5 crèdits.

1. Cursos de doctorat no previstos en el programa en què es matricula l’alumne.
Si formen part d’un altre programa aprovat per aquesta Universitat, poden incloure’s

en el mateix imprès de matrícula que la resta del programa en què es matricula l’alum-
ne.

Si forma part d’un altre programa aprovat per una altra universitat, s’haurà de for-
malitzar la matrícula i el pagament en aquella universitat. L’estudiant presentarà una
còpia d’aquesta matrícula al centre de la universitat d’on és alumne.

En ambdós casos, però, caldrà l’autorització del tutor i l’admissió al curs per part del
coordinador.

2. Cursos de postgrau. Un cop cursat i avaluat el postgrau, el tutor en podrà fer un
reconeixement de crèdits com a curs aliè.

3. Cursos de procedència diversa. Un cop realitzat i avaluat el curs, el tutor en podrà
fer un reconeixement de crèdits com a curs aliè.

No s’admetrà la matrícula en assignatures de llicenciatura o diplomatura.
Pel que fa a la matrícula dels cursos aliens previstos en els punts 2 i 3, cal que l’a-

lumne justifiqui aquest reconeixement en el moment de matricular-se, amb un certificat
signat pel tutor, acompanyat necessàriament del document acreditatiu que justifica el
reconeixement i que indica el tipus de curs, el nombre de crèdits/hores cursats i l’ava-
luació. Aquesta documentació s’incorporarà a l’expedient de matrícula.

El preu que cal aplicar en els casos de reconeixements de crèdits serà l’equivalent
al de convalidació regulat a l’Ordre de preus públics universitaris.

Treballs d’investigació: la matriculació dels treballs d’investigació —tant dels previs-
tos com a obligatoris en el programa, com dels que l’alumne realitzi dirigits pel director
de tesi o un professor del programa, i també dels que puguin ser-li convalidats— s’ha de
fer dins del termini de matrícula extraordinària, sempre que no els hagin pogut matri-
cular dins el termini ordinari. Dels treballs de recerca (tesines, publicacions, etc.), el
tutor en pot proposar fer un reconeixement de crèdits com a treball d’investigació,
acompanyat de la justificació documental.

3.1.2 ADAPTACIONS

L’alumne que, havent aprovat crèdits d’un programa, es vol matricular en un altre
corresponent a la mateixa Universitat, pot acollir-se al procediment establert en aquest
apartat.
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Primerament ha de demanar l’acceptació al nou programa amb l’imprès d’adaptació
normalitzat que li facilitarà la secretaria del centre corresponent. Acompanyarà l’imprès
amb un certificat oficial dels estudis cursats, que ha de ser original o fotocòpia compul-
sada.

El departament responsable del nou programa adaptarà el que correspongui i ho tra-
metrà a la Comissió de Doctorat de la Universitat, la qual en prendrà coneixement i, si
ho creu oportú, ho ratificarà i ho farà constar en el mateix imprès, que serà retornat al
departament. El departament ha de conservar la seva còpia i ha de lliurar les altres dues
a l’alumne.

En el moment de formalitzar la matrícula dels cursos i crèdits que li resten per acon-
seguir els 32, l’alumne ha d’adjuntar-hi un dels impresos d’adaptació. L’altre és el res-
guard per a l’alumne. La documentació tramesa pel departament serà arxivada en l’ex-
pedient de l’alumne, que constarà a la secretaria del centre on està vinculat el programa.

L’estudiant passa a ésser alumne del nou programa, sense que això comporti cap
pagament addicional de les assignatures adaptades.

3.1.3 CONVALIDACIONS

Els alumnes amb cursos aprovats a altres universitats o centres de recerca han de
sol·licitar la convalidació al departament responsable del nou programa on volen conti-
nuar el doctorat.

La responsabilitat de les convalidacions recau en el departament que realitza el pro-
grama. Ho farà mitjançant un informe raonat signat pel director del departament.

El tràmit és el següent: l’alumne ha de presentar la sol·licitud de convalidació d’a-
cord amb l’imprès que li facilitarà la secretaria del centre, acompanyat del certificat ofi-
cial dels estudis cursats, que haurà d’ésser l’original o fotocòpia compulsada.

El departament ha de fer constar la data en què fou acceptada la convalidació en el
mateix model de la instància i l’ha de trametre a la Comissió de Doctorat de la Univer-
sitat, la qual en prendrà coneixement i, si ho creu oportú, la ratificarà i ho farà constar
en el mateix imprès que serà retornat al departament. El departament ha de conservar
la seva còpia i ha de lliurar les altres dues a l’alumne: una per lliurar a la secretaria en
realitzar la matrícula, i l’altra, com a resguard per a l’alumne.

La documentació tramesa pel departament serà arxivada en l’expedient de l’alumne
que consta a la secretaria del centre on està vinculat el programa.

3.2 Qualificació de cursos i treballs

La qualificació de cursos i treballs és aprovat, notable, excel·lent, no presentat o suspès.
Cal que cada professor faci l’avaluació d’acord amb els criteris del departament i lliu-

ri la qualificació en convocatòria única al departament abans del 15 de setembre de cada
any, llevat dels casos de convalidació i reconeixement de crèdits previstos en l’apartat 2
del punt 3.2.1.

3.2.1 ACTES

1. Es farà una acta per cadascun dels cursos o treballs que componen el programa. Les
actes seran signades pel professor responsable del curs o treball, d’acord amb el POA.

2. Les actes per reconeixement de crèdits o de convalidacions es podran fer després
de la matrícula extraordinària, per tal que els alumnes, si s’escau, puguin tramitar la sufi-
ciència investigadora. Aquestes actes seran signades pel tutor del programa.

3. A més, es farà una acta independent per als alumnes d’altres centres o universitats
matriculats en la nostra Universitat com a cursos aliens. Una vegada diligenciada l’acta,
serà tramesa pel centre a la universitat o centre on l’alumne cursa estudis de doctorat.

3.3 Tramitació de suficiència investigadora

Un cop assolits els 32 crèdits, l’alumne ha de sol·licitar al departament corresponent l’a-
torgament de la suficiència investigadora, mitjançant imprès facilitat pel centre, on ha de
constar una diligència del centre conforme ha obtingut la totalitat dels 32 crèdits.

Cada departament ha de constituir una o diverses comissions, formades per tres
professors del departament. La comissió, després d’escoltar el tutor responsable dels
estudis de l’alumne i, si ho considera oportú, també els professors del programa, ha d’a-
torgar aquest reconeixement sobre la base de la valoració dels treballs de recerca i pro-
jecte de tesi presentats per l’alumne.

La comissió del departament, establerta a aquest efecte, ha de fer un certificat d’a-
torgament en el mateix imprès.

L’original de l’imprès ha de quedar arxivat al departament, el qual lliurarà les còpies
a l’oficina del centre on s’ha gestionat la matrícula de doctorat, que en lliurarà còpia a l’a-
lumne.

El centre ha d’anotar a la fitxa de l’alumne la data d’atorgament de la suficiència
investigadora. Posteriorment, la data d’atorgament de suficiència haurà de constar en el
full de dades que el centre facilita al doctorand per fer el dipòsit de la tesi doctoral.

Tanmateix, el full adreçat a la Comissió de Doctorat de la Universitat ha d’ésser pre-
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sentat pel doctorand, juntament amb la documentació necessària, en el moment de fer
el dipòsit de tesi al Servei de Gestió Acadèmica.

4. TESI DOCTORAL

4.1 Projecte de tesi i inscripció de tesi

El doctorand ha de presentar un projecte de tesi doctoral sobre una matèria relaciona-
da amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa que realitza, abans d’aca-
bar el programa. Pot presentar-lo, per tant, dins el primer o segon any, sempre avalat pel
director o directors, i el departament ha de decidir sobre l’acceptació d’aquest projecte.
En cas de no presentar el projecte de tesi abans de finalitzar el programa, l’alumne haurà
d’iniciar un altre programa.

La persona interessada pot recollir la instància de sol·licitud d’acceptació del projec-
te de tesi i d’inscripció a la secretaria del centre on estigui matriculat. Aquesta sol·lici-
tud consta de tres fulls autocopiadors: l’original per al departament, una còpia per al cen-
tre i una altra per a l’alumne.

L’alumne ha de presentar aquesta sol·licitud amb el vist-i-plau del director de la tesi,
juntament amb el projecte de tesi doctoral, al departament perquè sigui acceptat.

El departament ha de fer constar expressament l’admissió en la part inferior de la
instància. El mateix departament presentarà dues còpies d’aquesta instància al centre on
estigui vinculat el programa, el qual en lliurarà una còpia a l’alumne. Cada departament
donarà indicacions sobre la presentació dels projectes.

Quan el doctorand vulgui realitzar la tesi doctoral en un departament diferent d’a-
quell que és responsable del programa, ho ha de fer constar expressament en la petició,
a la qual adjuntarà, a més del projecte, la disposició d’acceptació de l’altre departament.
El departament responsable del programa resoldrà sobre aquesta possibilitat. La sufi-
ciència investigadora serà atorgada pel departament responsable del programa. En el
títol de doctor ha de constar el programa cursat i el departament en què ha aconseguit
els 32 crèdits.

4.2 Règim dels estudiants de doctorat

Els alumnes que, havent superat els cursos de doctorat exigits dintre del programa de
doctorat, es matriculin en el període d’elaboració de la tesi, es consideraran alumnes de
tercer cicle, adscrits al departament on realitzen la tesi, als efectes electius i participa-
tius en unitats orgàniques.

4.3 Director de tesi

Per ésser director de tesi cal estar en possessió del títol de doctor i, a més a més, pertà-
nyer a un dels cossos docents universitaris o ésser professor jubilat. També poden diri-
gir tesis doctorals els doctors contractats com a professors associats, o visitants, i també
els pertanyents a les escales de personal investigador dels organismes públics d’inves-
tigació a què es refereix l’article 13 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordi-
nació general de la investigació científica i tècnica, i igualment els de l’Institut
d’Astrofísica de Canàries i, amb l’acord previ de la Comissió de Doctorat, qualsevol altre
doctor. Per tal que la Comissió de Doctorat de la Universitat corresponent pugui resol-
dre en aquest dar rer cas, la tramitació és la següent:

♦ Petició del doctorand, adreçada a la Comissió de Doctorat de la Universitat, i pre-
sentada en el departament. La petició, juntament amb un currículum del director pro-
posat, d’un projecte de tesi i de l’informe del departament, serà lliurat a la Comissió de
Doctorat de la Universitat.

♦ La Comissió de Doctorat de la Universitat estudiarà i resoldrà la sol·licitud.
Acabada l’elaboració de la tesi doctoral, el director o directors n’autoritzaran la pre-

sentació. Quan el director de la tesi no sigui professor del departament responsable d’a-
questa, el tutor ratificarà, mitjançant un escrit raonat, l’autorització del director per ésser
presentada.

En el cas de canvi de director i/o de títol de la tesi, se seguirà el mateix procediment
que l’indicat en l’apartat 4.1, fent-ho constar a l’imprès de sol·licitud.

4.4 Presentació de la tesi

4.4.1 TERMINI

La tesi doctoral ha de presentar-se en el termini màxim de 5 anys des de l’admissió del
doctorand en els programes de doctorat. S’entendrà per admissió del doctorand el
moment que l’alumne formalitza la matrícula en el programa dins el qual farà la tesi, a
través del procediment previst en el punt 2, paràgraf primer, d’aquesta Normativa.
Aquest termini és ampliable per la Comissió de Doctorat de la Universitat amb l’informe
previ del departament, fins a un màxim de tres anys. Caldrà que l’alumne presenti en el
departament, la documentació següent:
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♦ instància en què sol·licita l’ampliació del termini i justifica el re t a rd en la pre s e n t a c i ó
♦ informe del director de la tesi
♦ còpia de la inscripció del projecte de tesi
♦ còpia de l’expedient de l’alumne
♦ informe del consell de departament

4.4.2 REQUISITS PREVIS

Prèviament a la defensa de la tesi, el doctorand ha de complir els requeriments esta-
blerts a l’article 6è del RD 185/85:

1. Obtenir un total de 32 crèdits en el programa al qual està adscrit. En tot cas, 12
crèdits, com a mínim, han de correspondre a cursos sobre continguts fonamentals.

♦ cursos aliens al programa: 5 crèdits com a màxim
♦ treball d’investigació: 9 crèdits com a màxim
2. Haver presentat el projecte de tesi doctoral.
3. Obtenir el reconeixement de suficiència investigadora.

4.5 Lectura de tesi

La presentació de la tesi s’ha de fer sempre en el departament on s’ha fet el programa.
4.5.1 TRAMITACIÓ PRÈVIA

Conclosa l’elaboració de la tesi, el doctorand haurà de sol·licitar l’autorització del direc-
tor o directors per procedir a la presentació. Lliurarà un exemplar de la tesi acompanyat
de l’autorització esmentada al departament. Examinada la tesi i els documents que l’a-
valen, el departament podrà donar-hi conformitat i lliurarà al doctorand l’informe del
mateix departament i la proposta del tribunal.

El doctorand presentarà a la Comissió de Doctorat de la Universitat (Servei de
Gestió Acadèmica) un exemplar de la tesi, l’autorització del director per procedir a la
presentació, l’informe del departament, la proposta del tribunal, l’atorgament de la sufi-
ciència investigadora i la còpia de la inscripció de la tesi. En el cas que hagi sol·licitat
pròrroga de lectura de tesi, també haurà de presentar una còpia de l’autorització de la
Comissió de Doctorat.

La Comissió de Doctorat comunicarà a tots els departaments i centres de la Univer-
sitat la presentació de la tesi esmentada.

El termini de dipòsit és de 15 dies hàbils, exceptuant el mes d’agost. Durant aquest
termini, la tesi podrà ésser examinada per qualsevol doctor, que, si ho considera perti-
nent, pot dirigir a la Comissió de Doctorat, per escrit, les consideracions que estimi
oportunes.

Transcorregut aquest període, es reunirà la Comissió de Doctorat de la Universitat
per admetre a tràmit la tesi i aprovar la proposta de nomenament del tribunal.

Posteriorment el rector, o persona en qui delegui, farà el nomenament del tribunal.
Al mateix temps, es trametrà una còpia al degà/director del centre on es llegeix la tesi.
La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà el nomenament a cadascun

dels membres del tribunal, alhora que els demanarà l’informe previ a la lectura de la tesi.
Aquests informes seran tramesos al president del tribunal.
El president del tribunal convocarà la data de lectura, de la qual donarà coneixement

al Servei de Gestió Acadèmica.
4.5.2 TRIBUNAL

Els tribunals encarregats de jutjar les tesis doctorals són nomenats pel vice-rector de
Docència i Innovació Pedagògica per delegació del rector de la Universitat Rovira i
Virgili, a proposta de la Comissió de Doctorat de la Universitat, consultats el departa-
ment, el director de la tesi i els especialistes que la Comissió consideri oportuns.

Els tribunals han d’estar constituïts per cinc membres i cal respectar en la composi-
ció els requisits següents:

1. Tots els membres han d’estar en possessió del títol de doctor i ser especialistes en
la matèria a què es refereix la tesi, o bé en una altra que tingui afinitat amb aquesta.

2. En tot cas, han de formar part del tribunal almenys tres professors universitaris
de la universitat espanyola, dels quals mai no podrà haver-hi més de dos del mateix
departament ni més de tres de la mateixa universitat.

3. En cap cas no poden formar part del tribunal ni el director de la tesi ni el tutor que
el departament ha assignat a l’alumne.

4. Amb l’aprovació prèvia de la Comissió de Doctorat de la Universitat, fins a dos
membres dels tribunals de tesi poden ésser doctors, estatals o estrangers, vinculats a
organismes d’ensenyament superior o investigació. La Comissió de Doctorat de la
Univer-sitat ha de fer constar en acta explícitament l’aprovació d’aquest doctor perquè
pugui formar part com a membre de la proposta de nomenament de tribunal.

5. Els professors pertanyents als cossos docents universitaris poden formar part
dels tribunals de tesi doctoral, encara que estiguin en situació d’excedència o jubilació.

6. En l’adjudicació de la presidència del tribunal s’ha de tenir en compte la categoria,
l’antiguitat dins el cos docent universitari i el càrrec acadèmic.
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4.5.3 DEFENSA I QUALIFICACIÓ DE LA TESI

La defensa de la tesi doctoral consisteix en l’exposició del doctorand de la tasca pre-
paratòria realitzada, el contingut de la tesi i les conclusions, fent menció especial a
les aportacions originals. S’ha de fer en sessió pública dins el període lectiu del
calendari acadèmic (31 de juliol) i s’anunciarà amb una antelació mínima de 48
h o re s .

El tribunal atorga la qualificació d’apte o no apte, feta prèviament una votació en ses-
sió secreta. A judici del tribunal, amb un mínim de quatre vots dels seus membres, pot
atorgar-se la menció cum laude, que constarà en el cor responent títol de doctor.

En el cas que el cum laude hagi estat concedit per unanimitat, aquest extrem cons-
tarà en l’acta del grau de doctor.

4.5.4 TÍTOL DE DOCTOR

Es tindrà en compte primerament el títol de doctor que atorga el programa cursat. S’ha
de distingir, per tant, entre els programes que atorguen un títol de doctor d’idèntica
denominació, sigui quina sigui la llicenciatura d’accés, i els programes que preveuen
diferents denominacions del títol segons la llicenciatura d’accés.

En el segon dels supòsits, la secretaria del centre que s’ha encarregat del procedi-
ment administratiu de l’alumne (matriculació, inscripció de tesi, expedient acadèmic de
doctorat i tramitació de l’atorgament de suficiència investigadora), un cop aprovada la
tesi, procedirà a traslladar d’ofici tota la documentació al centre que correspongui,
segons la denominació del títol de doctor o, per a aquells alumnes procedents d’altres
universitats, als centres que imparteixen titulacions equivalents.

En relació amb els possibles casos previstos per l’article 12.3 del RD 537/88 sobre
impartició de títols de doctor corresponents a títols oficials de llicenciat, enginyer o
arquitecte, d’estudis que no s’imparteixen en aquesta Universitat, no és d’aplicació men-
tre el Consell d’Universitats no indiqui el procediment a seguir en cada cas. Per aquest
motiu, els departaments que es trobin en aquesta situació hauran de fer la sol·licitud i
evacuar l’informe sobre els mitjans de què disposen a tal fi; després de la ratificació de
la Comissió de Doctorat de la Universitat, es lliurarà a la Junta de Govern tota la docu-
mentació per a la tramitació corresponent al Consell d’Universitats.

5. EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR

Els títols de doctor han d’ésser expedits per la universitat en què sigui aprovada la tesi
doctoral. La documentació a aportar la indicarà el centre segons la normativa vigent.

En la llegenda del títol hi ha de constar el nom del programa i el departament res-
ponsable.

Quan el departament responsable d’un programa de doctorat interuniversitari per-
tanyi a la Universitat Rovira i Virgili, serà aquesta la que expedirà el títol de doctor.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

6. ALUMNES DE DOCTORAT DEL PLA VELL

6.1 Terminis per a la presentació de la tesi doctoral

De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria 4 del RD 185/85, els alumnes
que van iniciar els estudis de doctorat amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD
185/85 tenen els terminis següents per poder presentar la tesi doctoral:

Curs d’inici d’estudis Termini

1982-83 o abans setembre 1988
1983-84 setembre 1989
1984-85 setembre 1990
1985-86 setembre 1990

Aquests terminis poden ésser ampliats en dos anys per la Comissió de Doctorat de
la Universitat, amb l’informe previ del departament.

El doctorand que, finalitzat el termini no hagi aprovat la tesi doctoral, pot sol·licitar
una segona pròrroga a la Comissió de Doctorat de la Universitat acompanyant la petició
de l’informe del director de la tesi doctoral i del departament responsable.

En tot cas, a aquests alumnes se’ls apliquen les disposicions reguladores del docto-
rat anteriors a la publicació del RD 185/85, a excepció dels articles 9 i 10 del RD esmen-
tat, sobre formació de tribunals de tesi i lectura de la tesi.

6.2 Alumnes amb terminis exhaurits

Els alumnes de la Universitat que, havent completat els cursos monogràfics, hagin esgo-
tat el termini per aprovar la tesi doctoral, podran iniciar un programa de doctorat. Els
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cursos monogràfics realitzats es podran reconèixer com a crèdits, si s’escau, dintre dels
5 màxims autoritzats.

Els alumnes d’una altra universitat que, havent completat els cursos monogràfics,
hagin exhaurit el termini per aprovar la tesi doctoral a la seva universitat, hauran de
demanar el trasllat en la forma i procediment previstos al capítol 2.3 d’aquesta
Normativa. S’hauran d’incorporar a un programa de doctorat i, si s’escau, se’ls convali-
daran els cursos monogràfics realitzats.

17 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’ajorna la modificació dels plans
d’estudis de les diplomatures de Relacions Laborals, Infermeria i Magiste-
ri.

Tanmateix, les dues primeres se sotmetran a l’aprovació de la Junta en una propera  ses-
sió, després que la Comissió d’Ordenació Acadèmica n’informi favorablement. Es farà
una reflexió en profunditat sobre les diplomatures i llicenciatures de les quals se sol·lici-
ta una modificació.

18 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova la Memòria que sol·licita
al MEC l’homologació del títol d’Enòleg.

19 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova el pressupost general de
l’any 1995, el pressupost de l’activitat docent i de doctorat i el pressupost
de la biblioteca (publicats al quadern Pressupostos 1995).

20 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’informa favorablement sobre els
preus dels cursos d’estiu 1995 del Servei Lingüístic, que figuren com a an-
nex, perquè siguin aprovats pel Consell Social:

PROPOSTA DE CURSOS D’ESTIU DE L’ÀREA D’IDIOMES MODERNS

Període de matrícula : del 14 al 30 de juny
Inici dels cursos: 3 de juliol
Preu dels cursos:
Modalitat URV Altres
Ordinaris 38.500 45.000
Extraordinaris 22.000 24.500
Prova de nivell 1.000 1.000
Imprès de matrícula 300 300

Ofertes de cursos:
ALEMANY

Horari: de 18 a 21 hores
Cursos ordinaris intensius 100 hores
Nivells: I, II i III

ANGLÈS

Horari: de 18 a 21 hores
Cursos ordinaris intensius 100 hores
Nivells: I, II, III i IV

FRANCÈS

Horari: de 18 a 21 hores
Cursos extraordinaris 40 hores
Nivells: I (mínim 10 alumnes)

ITALIÀ

Horari: de 19 a 21 hores
Cursos extraordinaris 40 hores
Nivell: Conversa (mínim 10 alumnes)

PROPOSTA DE CURSOS D’ESTIU DE L’ÀREA DE CATALÀ

Període de matrícula: del 29 de maig al 13 de juny
Inici dels cursos: 26 de juny
Preu dels cursos:
Modalitat URV Altres
Cursos 16.000 24.000
Prova de nivell 500 500
Imprès de matrícula 300 300
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Ofertes de cursos:
NIVELL A (TARRAGONA)
Horari: de 9 a 13 hores 
Durada: 70 hores

NIVELL B (TARRAGONA)
Horari: de 9 a 13 hores
Durada: 70 hores

NIVELL C (REUS I TARRAGONA)
Horari: de 9 a 13 hores (matí) i de 16 a 20 hores (tarda)
Durada: 70 hores

NIVELL D (REUS I TARRAGONA)
Horari: de 9 a 13 hores (matí) i de 16 a 20 hores (tarda)
Durada: 70 hores

21 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual s’aprova la Normativa de personal
acadèmic (incloent-hi les modificacions):

NORMATIVA DE PERSONAL ACADÈMIC DEL CURS 1995-96

1. CONVOCATÒRIA DE PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Els concursos de selecció per a professors dels cossos docents universitaris es regiran
per la Llei orgànica de reforma universitària i per les normes que la desenvolupen, així
com pels Estatuts de la Universitat i per les normes que els desenvoluparan.

La Junta de Govern aprova la convocatòria dels concursos per a la provisió de les pla-
ces vacants o de les de nova creació, a petició del departament i després d’un informe
del centre corresponent.

La Junta de Govern, en funció de les necessitats docents i investigadores i després
d’un informe del departament i del centre corresponent, podrà acordar que les places
vacants siguin proveïdes mitjançant concurs de mèrits.

Les convocatòries de concursos de selecció de professors de cossos docents univer-
sitaris es realitzaran de la forma següent:

1. Periòdicament s’iniciarà el procés d’una convocatòria de places de professorat
ordinari.

2. En aquesta convocatòria podran sortir a concurs les places resultants de les
vacants que s’hagin produït durant el curs o que es puguin preveure, i hauran de sortir
a concurs les places vacants que s’hagin produït el curs anterior i que no hagin estat con-
vocades.

3. Quan un departament proposi que una plaça vacant de la seva plantilla no surti a
concurs, haurà de justificar la seva proposta, que serà estudiada i resolta per la Junta de
Govern.

4. Atenent l’article 39 de la LRU, les places ocupades interinament no podran estar
més d’un any sense ésser convocades a concurs.

5. En el cas que un departament proposi el canvi de categoria o àrea de coneixement
d’una plaça vacant, caldrà que el justifiqui i que sigui aprovat per la Junta de Govern.

6. Els departaments proposaran a la Junta de Govern els noms del president i del
secretari de les comissions que han de resoldre els concursos, tenint en compte les
exigències següents:

♦ Places de catedràtic d’universitat: el president i el secretari han d’ésser catedràtics
d’universitat.

♦ Places de titular d’universitat: el president ha d’ésser catedràtic d’universitat i el se-
cretari, catedràtic o titular d’universitat.

♦ Places de catedràtic d’escola universitària: el president ha d’ésser catedràtic d’uni-
versitat i el secretari, catedràtic d’escola universitària.

♦ Places de titular d’escola universitària: el president ha d’ésser catedràtic d’universi-
tat o catedràtic d’escola universitària i el secretari, titular d’escola universitària.

La proposta ha d’anar acompanyada del certificat del secretari del departament,
donant fe que corresponen a un acord del consell de departament.

La proposta final sobre aquesta composició correspondrà a la Junta de Govern, la
qual podrà variar la proposta del departament, després d’una comunicació raonada.

7. Per evitar endarreriments en la constitució de les comissions, els departaments
suggeriran tres suplents per al president i tres per al vocal secretari, ordenats per ordre
de preferència; si el president suplent i el vocal secretari suplent són de la Universitat
Rovira i Virgili, serà suficient proposar-ne un i no tres. En el cas que el sorteig que pos-
teriorment realitzarà el Consejo de Universidades per designar la resta de membres de
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les comissions no afectés la primera proposta, aquesta esdevindria ferma i així es publi-
caria en el BOE; en cas contrari, es recorreria a les altres en el mateix ordre en què
s’han proposat.

8. L’oficina receptora de tota la documentació serà el Servei de Recursos Humans, el
qual la lliurarà a la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern.

9. En el cas de convocatòries de places de cossos docents universitaris vinculades
a places de facultatius especialistes d’institucions sanitàries, s’aplicarà el que disposa
el Reial decret 1558/86, de 28 de juliol, modificat pel Reial decret 1652/91, d’11 d’oc-
t u b re.

Les comissions mixtes constituïdes a l’empara dels concerts signats entre la
Universitat i les institucions sanitàries proposaran, amb l’acord previ del consell del
departament cor responent, les convocatòries de les places vinculades, que seran apro-
vades per la Junta de Govern.

Tota convocatòria, l’han d’efectuar conjuntament la Universitat i la institució sanitària
corresponent.

Per resoldre els concursos es constituirà una comissió composta per cinc membres:
la Junta de Govern designarà, a proposta del consell del departament corresponent, dos
professors pertanyents al cos docent universitari i a l’àrea de coneixement que escaigui
en funció de la plaça treta a concurs. D’aquests, un serà el president de la comissió i l’al-
tre actuarà de secretari. Dels tres vocals restants, un és designat pel Consejo de
Universidades mitjançant sorteig i els altres dos han d’estar en possessió del títol d’es-
pecialista que s’exigeix com a requisit per concursar a la plaça, i són designats per la ins-
titució sanitària. Cada membre de la comissió ha de tenir el seu suplent, nomenat de la
mateixa forma que per a la designació del titular.

2. CONVOCATÒRIA DE PLACES VACANTS DE PROFESSORS INTERINS

1. Les places de professors interins es cobriran mitjançant una convocatòria pública pel
sistema de concurs.

Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran
a concurs. La convocatòria de les places es farà per resolució del rector, un mínim de
dues vegades l’any, i en les bases s’inclourà una descripció de la plaça i els requisits
necessaris per prendre part en el concurs.

2. La resolució dels concursos correspondrà a una comissió constituïda per cinc
membres dels cossos docents universitaris, que hauran de pertànyer a una universitat
catalana i a una àrea de coneixement igual o afí a la de la plaça convocada a concurs, amb
la distribució següent:

a) dos professors, un dels quals serà el president, designats pel consell del departa-
ment al qual està adscrita la plaça convocada,

b) dos professors designats pel vice-rector de Centres i Departaments per delegació
de la Junta de Govern, un dels quals serà designat havent escoltat prèviament la Junta
de Personal Docent,

c) un professor de l’àrea de coneixement per a la qual es convoca la plaça, no perta-
nyent a la Universitat Rovira i Virgili, que serà nomenat pel rector, un cop escoltat el con-
sell del departament.

3. La convocatòria de les places s’anunciarà com a mínim en un diari d’àmbit local i
un d’àmbit estatal.

De les bases de la convocatòria, se’n donarà publicitat en el tauler d’anuncis del
Servei de Recursos Humans de la Universitat. Els successius actes que se’n derivin
seran fets públics en el mateix lloc.

4. En el moment de constituir-se la comissió, se’n designarà el secretari. La comissió
establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho creu convenient,
podrà convocar els candidats per a una entrevista personal.

La comissió elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats, d’acord
amb els criteris de valoració establerts. Aquest informe, el trametrà a la Comissió de
Professorat delegada de la Junta de Govern, la qual proposarà el candidat escollit per a
la provisió de la plaça.

5. Contra la proposta de provisió de la Comissió de Professorat delegada de la Junta
de Govern, els candidats podran presentar reclamació en el termini d’un mes compta-
dor des de la publicació de l’acord de provisió de la Comissió esmentada. La reclamació
s’ha de fer davant del rector, que resoldrà.

6. En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les institu-
cions sanitàries, la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern de la
Universitat, a proposta de la comissió mixta Universitat-institució sanitària, després d’un
acord del consell del departament corresponent, aprovarà, abans que finalitzi el curs
acadèmic, les places a convocar de professorat interí entre els facultatius de la plantilla
de la institució sanitària. Les convocatòries d’aquestes places s’han de resoldre mit-
jançant el concurs cor responent.
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La comissió que ha d’avaluar els respectius concursos ha d’estar formada per cinc
membres: tres designats pel departament universitari del qual depenguin les places
convocades (un d’una altra universitat i un que pertanyi a la plantilla de l’hospital) i dos
representants designats per la mateixa institució sanitària a proposta de la comissió
mixta prevista en els concerts. Tots cinc han d’ésser especialistes en alguna de les espe-
cialitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El president de
la comissió serà un dels membres designats per la Universitat i el secretari, un dels
designats per la institució sanitària.

3. PROFESSORAT CONTRACTAT

3.1 Normativa de professors associats

Determinats ensenyaments, per la seva especificitat o singularitat, tenen necessitat de
professors especialistes en determinades matèries d’una durada en crèdits poc signifi-
cativa (1,5/3/4,5), que sovint està per sota de la prevista per professors associats amb
docència anual.

D’altra banda, l’organització quadrimestral dels ensenyaments fa que en determina-
des ocasions un professor associat imparteixi docència només en un període i no tingui
cap altra activitat durant tot el curs.

Altrament, diverses situacions de gestió del personal docent obliguen a contractar el
que hom anomena “professors substituts”, que no són altra cosa que professors asso-
ciats contractats per un temps determinat, mentre duri la baixa o la dedicació a la ges-
tió dels professors que substitueixen, o mentre sigui necessària la seva dedicació docent
per raons diverses (simultaneïtat de més d’un pla d’estudis, etc.).

Per això, cal regular de nou la figura dels professors associats per adaptar-la, dins del
marc previst en la legislació actual, a les noves necessitats de la Universitat, incloent-hi
la figura dels professors substituts i considerant-los en el mateix conjunt dels professors
associats. 

ARTICLE 1

Els professors associats seran contractats entre professionals de prestigi reconegut que
puguin aportar a la Universitat els seus coneixements en una branca concreta de la cièn-
cia, l’enginyeria, les humanitats o les arts.

ARTICLE 2

S’estableixen els següents tipus de professors associats:
♦ tipus 1: professors amb contractes anuals prorrogables amb informe favorable del

consell de departament.
♦ tipus 2: professors amb contractes de durada inferior a un any que, després d’un in-

forme favorable del consell de departament, podran ésser renovats pel mateix període
del curs següent. Aquesta renovació s’haurà d’aprovar abans de la finalització del con-
tracte. Malgrat que la vigència del contracte sigui la necessària per impartir la docència
adjudicada, segons especifica l’article 3, els professors tindran la consideració com a tals
durant tot el curs, a efectes de representació i utilització pública d’aquesta categoria.

♦ tipus 3:professors contractats temporalment, i proposats pel departament, amb l’ob-
jecte de cobrir la docència, si la càrrega docent de l’àrea de coneixement corresponent
ho justifica, en casos de baixes per IT o maternitat, vacants entre concursos, reduccions
docents per càrrec de l’equip rectoral, reduccions docents per activitat sindical, reforços
docents excepcionals.

La durada dels contractes serà en cada cas la imprescindible per cobrir la docència
corresponent.

ARTICLE 3

Els professors associats podran ésser contractats per impartir un nombre variable de
crèdits, entre 9 i 18 per curs o part proporcional. El còmput de temps de dedicació a la
docència es podrà fer per períodes anuals, tot i que després es concentri aquesta dedi-
cació en un període determinat.

ARTICLE 4

La retribució dels professors associats serà la que estableix l’article 7.a del Reial decret
1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari. La Junta de Go-
vern aprovarà el nombre de places de professors associats que correspongui a cada ti-
pus de retribució d’entre les que estableix l’article esmentat, d’acord amb les necessitats
docents i les disponibilitats pressupostàries.

ARTICLE 5

La primera contractació dels professors associats es farà mitjançant un concurs públic.
Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran a con-
curs i la convocatòria es farà per resolució del rector, que anirà acompanyada d’una des-
cripció de la plaça, on constarà el departament al qual estarà adscrita, la docència que
caldrà impartir i la durada dels contractes, així com els requisits necessaris per prendre
part en el concurs. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per
a les places d’interins.
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ARTICLE 6

Per re s o l d re els concursos es constituirà una comissió de contractació composta per
cinc membres, que hauran de pertànyer a una àrea de coneixement igual o afí a la de la
plaça convocada a concurs, amb la distribució següent: tres professors de cossos do-
cents designats pel departament, un dels quals serà el president de la comissió, tots es-
pecialistes en matèries relacionades científicament, i dos professors de cossos docents
d’altres departaments especialistes en matèries relacionades científicament, designats
pel vice-rector de Centres i Departaments per delegació de la Junta de Govern, un dels
quals serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal Docent.

ARTICLE 7

En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari. Aques-
ta comissió farà un informe raonat, on constaran els criteris emprats en la selecció, així
com l’aplicació dels criteris als diferents candidats a ocupar la plaça. El president de la co-
missió trametrà l’informe al consell de departament, el qual controlarà el desenvolupa-
ment dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per contractar- l o .

ARTICLE 8

En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les institucions sa-
nitàries, la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern de la Universitat, a
p roposta de la comissió mixta Universitat-institució sanitària, després d’un acord del
consell del departament corresponent, aprovarà, abans que finalitzi el curs acadèmic, les
places de professorat associat que s’han de contractar entre els facultatius de la plantilla
de la institució sanitària. Les convocatòries d’aquestes places s’han de re s o l d re mit-
jançant el concurs cor responent.

La comissió que ha d’avaluar els respectius concursos ha d’estar formada per cinc
membres: tres designats pel departament universitari del qual depenguin les places con-
vocades i dos representants designats per la mateixa institució sanitària a proposta de la
comissió mixta prevista en els concerts. Tots cinc han d’ésser especialistes en alguna de
les especialitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El pre-
sident de la comissió serà un dels membres designats per la Universitat i el secretari, un
dels designats per la institució sanitària.

ARTICLE 9

El rector resoldrà les impugnacions que puguin ésser presentades.

3.2 Normativa de professors visitants

La Llei de reforma universitària preveu l’existència a les universitats de la figura de pro-
fessors visitants, que es podran contractar en els termes de la mateixa llei i en els que
estableixin els Estatuts de la Universitat.

ARTICLE 1

Els professors visitants seran contractats entre professorat de reconeguda competència
d’altres universitats que puguin aportar a la Universitat els seus coneixements en una
branca concreta de la ciència, l’enginyeria, les humanitats o les arts.

ARTICLE 2

La contractació dels professors visitants es farà a proposta dels consells de departament,
per cobrir docència específica o singular. Serà acordada per la Junta de Govern, que fi-
xarà també la durada dels contractes, la dedicació, les retribucions i la vinculació admi-
nistrativa, excepte en els casos que la contractació sigui conseqüència d’una beca oficial
que ho determini.

ARTICLE 3

Els contractes tindran una durada màxima de dos anys, excepte en els casos en què una
beca o subvenció determini durades superiors. Podran formular-se contractes per perí-
odes inferiors.

ARTICLE 4

Els recursos per a la contractació de professors visitants provindran d’ajuts externs es-
pecífics (beques oficials, subvencions privades, etc.) o bé de recursos propis de la Uni-
versitat.

ARTICLE 5

La Universitat Rovira i Virgili podrà destinar recursos del seu pressupost a la contracta-
ció de professors visitants, les places dels quals seran assignades als departaments a
partir de propostes concretes d’aquests.

ARTICLE 6

Els departaments podran proposar l’assignació de recursos del seu capítol I no uti-
litzat durant un exercici per a la contractació de professors visitants. 

ARTICLE 7

Mentre duri la seva presència a la Universitat Rovira i Virgili, els professors visitants tin-
dran la mateixa consideració que els professors de cossos docents i podran participar en
les reunions dels consells de departament.
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4. PROFESSORAT EN FORMACIÓ

4.1 Normativa d’ajudants

La Llei de reforma universitària disposa que la Universitat podrà contractar ajudants en
els termes de la mateixa llei i en els que estableixin els Estatuts de la Universitat.

ARTICLE 1

L’activitat dels ajudants està orientada a completar la seva formació científica, alhora que
podran col·laborar en tasques docents fins a un màxim de 24 crèdits/curs. 

ARTICLE 2

2.1 Els ajudants seran contractats a temps complet, mitjançant concurs públic entre
aquells candidats que hagin obtingut el reconeixement de suficiència per al desenvolu-
pament de tasques de recerca. El procediment per fer pública la convocatòria serà el
mateix que per a les places d’interins.

2.2 Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació composta
per cinc membres que hauran de pertànyer a una àrea de coneixement igual o afí a la
de la plaça convocada a concurs, amb la distribució següent: tres professors de cossos
docents designats pel departament, un dels quals serà el president de la comissió, tots
especialistes en matèries relacionades científicament, i dos professors de cossos
docents d’altres departaments especialistes en matèries relacionades científicament,
designats pel vice-rector de Centres i Departaments per delegació de la Junta de
Govern, un dels quals serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal
Docent.

2.3 En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secreta-
ri. Aquesta comissió farà un informe raonat, on constaran els criteris emprats en la selec-
ció, així com l’aplicació dels criteris als diferents candidats per ocupar la plaça. El presi-
dent de la comissió trametrà l’informe al consell de departament, el qual controlarà el
desenvolupament dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per contrac-
tar-lo.

2.4 El rector resoldrà les impugnacions que puguin ésser presentades.
ARTICLE 3

El contracte tindrà una durada inicial de fins a dos anys i serà renovable una sola vegada,
per un termini màxim de tres anys, sempre que l’ajudant hagi obtingut el títol de doctor.

ARTICLE 4

Els consells de departament informaran de la possibilitat de renovació dels contractes
dels ajudants que hagin finalitzat el primer període de dos anys. En aquest sentit, l’aju-
dant que vulgui renovar el seu contracte haurà d’haver obtingut el títol de doctor. Ex-
cepte en casos justificats que aprovarà la Junta de Govern, no es modificaran les condi-
cions del contracte fins que aquest no hagi arribat al seu termini.

ARTICLE 5

Els ajudants que en finalitzar el 1r cicle estiguin en la fase final d’elaboració de la tesi
doctoral, però no estiguin en condicions de dipositar-la, podran gaudir —excepcional-
ment— d’una pròrroga del seu contracte de fins a un màxim de nou mesos, després
d’obtenir un informe favorable del consell de departament. El període de pròrroga ex-
cepcional es restarà de la futura contratació com a ajudant de 2n cicle.

ARTICLE 6

El règim jurídic contractual dels ajudants serà l’establert en la Llei orgànica de reforma
universitària i en les normes de desenvolupament.

Normes transitòries per als contractes d’ajudant, en vigor en data 24.05.94

La Comissió Gestora, en la sessió de 24 de maig de 1994, va establir unes normes tran-
sitòries per a aquells contractes que van ésser signats amb anterioritat a aquesta data i
que no han exhaurit les possibilitats de contractació que establia la normativa anterior.

Normativa anterior:
1r cicle 1a etapa: 2 anys
1r cicle 2a etapa: 3 anys. Assoliment de la suficiència investigadora
2n cicle 1a etapa: 2 anys. Doctorat
2n cicle 2a etapa: 3 anys

Normativa actual:
1r cicle (amb assoliment previ de la suficiència investigadora): màxim de 2 anys
Doctorat
2n cicle: màxim de 3 anys

Normativa
1. Atès que la durada màxima que estableix la normativa pel que fa a la contractació

com a ajudant és de 5 anys, tots els ajudants que actualment tinguin contracte en vigor
o que finalitzin una de les etapes intermèdies podran continuar gaudint de contracte fins
que compleixin un total de cinc anys des de l’inici del curs 1994-95.
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2. Els ajudants de 1r cicle 1a etapa o 1r cicle 2a etapa podran passar a 1r cicle si han
assolit la suficiència investigadora. En finalitzar aquest cicle, hauran de llegir la tesi doc-
toral per poder ésser contractats com a ajudants de 2n cicle. Si opten per continuar con-
tractats com a ajudants de 1r cicle 2a etapa amb l’objectiu d’assolir la suficiència investi-
gadora, tot el termini que romanguin en aquesta situació es restarà de futures contrac-
tacions com a 1r cicle o 2n cicle.

4.2 Beques de recerca 

La Comissió Gestora, en sessió de 26 d’abril de 1994, va acordar la creació de beques de
recerca Universitat Rovira i Virgili, que posteriorment han regulat els Estatuts de la
Universitat.

Aquestes beques es regiran per la normativa següent:
ARTICLE 1

A càrrec del pressupost corresponent a places vacants de plantilla de cada departament,
es poden crear beques de recerca Universitat Rovira i Virgili. Cada departament propo-
sarà, abans del mes de juny, les places que no vol cobrir i les que, provisionalment, vol
que siguin ocupades per becaris. 

ARTICLE 2

Els becaris ho seran de recerca. L’obligació principal és la realització d’una tesi doctoral
a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el consell de departament els podrà assignar
una col·laboració en tasques docents no superior a 9 crèdits/curs anual.

ARTICLE 3

Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació de les beques, per departaments,
que es convocaran a concurs. La convocatòria es farà per resolució del rector i en les ba-
ses s’inclouran els requisits necessaris per prendre part en el concurs. El procediment
per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places d’interins.

ARTICLE 4

El departament resoldrà l’assignació de becaris per acord del seu consell, utilitzant com
a criteri prioritari l’expedient dels sol·licitants. El rector resoldrà les impugnacions que
puguin ésser presentades.

ARTICLE 5

Aquestes beques tindran una durada inicial d’un any i seran renovables successivament
per iguals períodes de temps fins a totalitzar un màxim de cinc anys. Per a la renovació
d’una beca caldrà l’informe favorable del departament al qual estigui adscrit el becari i,
transcorregut el segon any, haver obtingut el reconeixement de la suficiència investiga-
dora. La cancel·lació d’una o més beques per part del departament permetrà revertir a
les places vacants de professorat els recursos utilitzats en la generació de les beques.

ARTICLE 6

L’assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent al que anualment fixi el Mi-
nisteri d’Educació i Ciència per a les beques de formació de personal investigador.

ARTICLE 7

La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d’assegurança per cobrir les des-
peses d’accident, malaltia i responsabilitat dels becaris que anirà a càrrec del pressupost
dels departaments que optin per crear aquestes beques.

ARTICLE 8

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta normativa serà resolt per la Comissió
de Professorat delegada de la Junta de Govern.

5. CONSIDERACIONS GENERALS

5.1 Professors dels cossos docents universitaris

1. Preses de possessió. Amb independència de l’acte protocol·lari de presa de possessió,
els nomenaments dels professors de cossos docents tindran efectes econòmics i admi-
nistratius a partir de l’endemà de la publicació del seu nomenament en el BOE.

En el cas d’un professor que prengui possessió en una plaça convocada a temps com-
plet, però per motius de compatibilitat o altres vulgui acollir-se al règim de dedicació a
temps parcial, haurà de fer una sol·licitud raonada adreçada al vice-rector de Centres i
Departaments amb anterioritat a la seva incorporació a la plaça. Per a la resolució favo-
rable de la sol·licitud, caldrà que el professor acrediti cinc anys de permanència a la
Universitat i serà preceptiu l’informe favorable del departament afectat.

2. Autorització per endarrerir la incorporció a una nova plaça. Si un professor obté
durant el curs acadèmic una nova plaça a la Universitat Rovira i Virgili i vol retardar la
incorporació per finalitzar el curs en la seva universitat d’origen, el procediment que ha
de seguir és el següent. El professor interessat presentarà una sol·licitud als dos depar-
taments afectats. Cadascun n’informarà en consell de departament i trametrà l’informe
al rectorat corresponent. La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili resoldrà a
la vista dels informes esmentats.
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En tot cas, només s’autoritzarà l’endarreriment en la incorporació fins al 30 de setem-
bre següent a la sol·licitud i sempre que aquesta s’hagi fet amb posterioritat a l’inici del
segon quadrimestre.

3. Vinculació administrativa. S’entén per vinculació administrativa la relació d’un pro-
fessor amb un centre determinat als efectes de representació i participació en l’elabora-
ció de la política universitària.

La vinculació és un principi estable i només es podrà modificar a causa de canvis qua-
litatius importants i decisius en l’orientació i activitat docent i investigadora de la perso-
na afectada.

El professor de cossos docents que s’incorpori a un departament serà vinculat a un
dels centres on el departament desenvolupa la seva activitat, atenent l’àrea de coneixe-
ment, la seva especialització i l’activitat docent i de recerca majoritàriament prevista a
mitjà termini.

Abans d’un mes des de la presa de possessió, el consell de departament vincularà el
professor a un centre concret. El secretari del departament remetrà, a la secretaria del
centre i al Servei de Recursos Humans de la Universitat, un certificat de l’acord del con-
sell, amb el vist-i-plau del director del departament. El Servei de Recursos Humans ins-
criurà la persona en qüestió en els seus registres de personal, a efecte de representació.

Pel que fa als professors interins, contractats i professorat en formació, se’ls consi-
derarà vinculats al centre que figuri en les característiques de la plaça que ocupin, quan
aquesta hagi estat convocada a concurs.

4. Comissió de serveis. Es podrà autoritzar la sol·licitud de comissió de serveis als pro-
fessors que la demanin si tenen una antiguitat mínima de cinc anys a la Universitat
Rovira i Virgili, comptabilitzant-se a aquest efecte el temps de serveis a la Divisió VII de
la Universitat de Barcelona. La comissió de serveis es podrà autoritzar per un any i pro-
rrogar únicament, amb un nou acord de la Junta de Govern, per dos anys més.

Per als professors que pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili i sol·licitin la comis-
sió de serveis en una altra universitat, el tràmit és el següent: la persona interessada tra-
metrà una instància al rector de la universitat on es vol traslladar, en la qual sol·licitarà
la comissió de serveis. Al mateix temps, trametrà una altra instància dirigida al rector de
la Universitat Rovira i Virgili en la qual sol·licitarà el mateix i farà referència a la seva
sol·licitud a la universitat de destinació. Presentarà aquesta instància en el seu departa-
ment, el qual emetrà un informe i lliurarà tota la documentació a la Junta de Govern. En
el moment que la universitat receptora trameti l’acord d’admissió del professor sol·lici-
tant, aprovat per Junta de Govern, la Junta de Govern concedirà, si escau, la comissió de
serveis per un període d’un any.

Per als professors que pertanyin a altres universitats i sol·licitin traslladar-se a la
Universitat Rovira i Virgili en comissió de serveis, el tràmit és el següent: la persona
interessada trametrà una instància al rector de la Universitat Rovira i Virgili en la qual
sol·licitarà la comissió de serveis. Alhora trametrà una altra instància a la Universitat a
la qual pertany, en la qual farà referència a la sol·licitud cursada a la Universitat Rovira i
Virgili. La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, un cop vistos la instància i
els informes que pot haver sol·licitat al departament afectat, resoldrà sobre la concessió
de la comissió de serveis, que sempre serà inicialment d’un any.

5. Anys sabàtics. Els anys sabàtics són considerats com un dels instruments més efi-
caços per a la millora de l’acompliment de les tasques docents i investigadores, per tal
com permeten l’actualització dels coneixements del seu professorat en centres d’inves-
tigació de reconeguda qualitat. En aquest sentit, la normativa és la següent:

5.1 Abans del dia 10 de juny de 1996, els departaments podran fer propostes de con-
cessió d’un any sabàtic o d’un semestre sabàtic per al seu professorat, fins al nombre
màxim del 10 % dels membres totals de la seva plantilla de professors de cossos docents.
Es recomana que l’inici i/o finalització del període sabàtic coincideixi amb el del curs
acadèmic.

5.2 Els professors a qui es concedeixi un any sabàtic / un semestre sabàtic no podran
tornar a sol·licitar-ne un de nou fins que no hagi transcorregut un mínim de sis anys /
tres anys.

5.3 Els qui gaudeixin d’un període sabàtic rebran la retribució íntegra que els corres-
pongui durant tot el període.

5.4 Si hom gaudeix d’un any sabàtic o d’un permís superior a un mes lectiu, no podrà
ocupar cap càrrec acadèmic. 

5.5 En cap cas les propostes dels departaments podran significar o implicar modifi-
cacions dels plans d’estudis vigents ni de la plantilla total del departament.

5.6 Per a la selecció de les sol·licituds que han de presentar els afectats, el consell de
departament haurà de tenir en compte, entre d’altres, els criteris següents:

♦ antiguitat com a professor universitari,
♦ qualitat del centre on ha de transcórrer l’estada i voluntat acreditada de col·labora-

ció per part d’aquest, així com qualitat i interès del projecte que hi ha de realitzar,
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♦ viabilitat del pla de treball,
♦ impacte positiu d’aquest en la investigació i docència del departament,
♦ permisos gaudits els últims anys,
♦ currículum docent, investigador i de gestió.
5.7 Els professors que hagin gaudit d’un any o d’un semestre sabàtic hauran de lliu-

rar a la Junta de Govern un informe de l’activitat realitzada.
6. Llicències i permisos. D’acord amb el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre

règim de professorat universitari, les universitats podran concedir llicències per a estu-
dis als seus professors per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una
universitat, institució o centre, nacional o estranger, d’acord amb els requisits i durada
establerts en els seus Estatuts, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.
En aquest sentit, la normativa de permisos per a estudi o investigació del seu personal
acadèmic és la següent:

6.1 Afers propis i altres tipus de permisos. Fins a 10 dies hàbils, seran concedits pels
departaments corresponents. Trimestralment es passarà informació al vice-rector de
Centres i Departaments.

6.2 Permisos d’un màxim de tres mesos. Els concedirà el vice-rector de Centres i
Departaments, per delegació de la Junta de Govern.

La persona interessada presentarà, amb una antelació de 10 dies, una instància de
sol·licitud al departament afectat, el qual emetrà un informe que posarà de manifest l’in-
terès de la sol·licitud i assegurarà que es cobrirà la docència teòrica i pràctica assignada
a la persona interessada, sense sol·licitar cap increment de professorat. Al mateix temps,
farà constar el/s professor/s que cobriran la docència durant el període de permís. Una
vegada concedit el permís, es passarà comunicació al/s centre/s afectat/s.

El personal al qual es concedeixi un permís d’aquesta mena tindrà plenitud de drets
econòmics.

Durant el mateix curs acadèmic no es podrà concedir cap permís d’aquestes carac-
terístiques a aquells professors que ja hagin gaudit de permisos que, sumats, excedei-
xin els tres mesos. La persona interessada haurà de manifestar en la seva sol·licitud si
compleix aquesta condició i si aquest permís, sumat als obtinguts durant els darrers
cinc anys, dóna un total inferior a dotze mesos.

6.3 Permisos de més de tres mesos i de menys d’un any. Els concedirà la Comissió
de Professorat delegada de la Junta de Govern, seguint el procediment de l’apartat 2,
però la sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació de 2 mesos. El personal al qual
es concedeixi un permís d’aquest tipus tindrà dret a percebre el 80 % de les seves retri-
bucions íntegres.

6.4 Permisos de més d’un any. Els concedirà la Comissió de Professorat delegada de
la Junta de Govern, seguint el procediment de l’apartat 2, però la sol·licitud s’haurà de
presentar amb una antelació de 2 mesos. Els beneficiaris d’aquest permís no tindran
dret a cap retribució econòmica d’aquesta Universitat.

6.5 En les sol·licituds de permisos per a estudi o investigació referents als apartats 2,
3 i 4, hauran de figurar:

♦ Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de començament
i de finalització.

♦ Si s’escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol institu-
ció, durant el període cor responent.

♦ Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l’estudi o investigació.
♦ Acceptació de la institució on s’efectuarà l’estudi o investigació.
7. Jubilacions. D’acord amb allò que estableix l’article únic de la Llei 27/1994, de 29

de setembre, de modificació de l’edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents
universitaris, els professors de cossos docents es jubilaran forçosament quan complei-
xin els 70 anys. En atenció a les peculiaritats de la funció docent, aquests funcionaris
podran optar per jubilar-se a la finalització del curs acadèmic en què haguessin complert
els 70 anys. Aquests professors també podran obtenir la jubilació quan hagin complert
els 65 anys, sempre que així ho haguessin sol·licitat amb una antelació de 3 mesos. En
aquests supòsits, l’efectivitat de la jubilació estarà referida, en cada cas, a la finalització
del curs acadèmic cor responent.

La Junta de Govern resoldrà, en el cas de la sol·licitud de jubilació, a la finalització del
curs en què els professors no funcionaris compleixen els 65 anys.

5.2 Professors contractats i professorat en formació

1. Incompatibilitat amb beques i ajuts. D ’ a c o rd amb el que disposen les convocatòries de
beques de formació de professorat i personal investigador, la possessió d’una beca pre d o c-
toral a Espanya i a l’estranger és incompatible amb altres beques i salaris que impliquin vin-
culació contractual o estatutària de la persona interessada. Per tant, el professor contractat
o interí no pot gaudir d’aquestes beques o ajuts, o el que és el mateix, no es podrà contrac-
tar ni nomenar qui gaudeixi de beques o ajuts d’aquest tipus si prèviament no hi re n u n c i a .
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2. Inici dels contractes. Els contractes formalitzats per al curs 1995-96 tindran efectes
administratius i econòmics a partir de la data que hi figuri. El professor ha de presentar
en la unitat administrativa que gestionarà el seu contracte, amb una antelació de 5 dies
a la data d’incorporació al lloc de treball, la documentació necessària per formalitzar-lo.

En cap cas es podrà autoritzar la formalització d’un contracte o la modificació de les
condicions essencials d’un contracte existent amb caràcter retroactiu.

3. Eficàcia dels contractes. En el cas de contractes que, per ésser formalitzats, reque-
reixin la resolució d’un expedient de compatibilitat, l’eficàcia queda subjecta a la clàu-
sula suspensiva, per la qual el contracte no té eficàcia fins que l’autoritat competent no
hagi formulat l’oportuna declaració de compatibilitat.

No obstant això, la Universitat Rovira i Virgili es reserva la possibilitat d’atorgar eficà-
cia provisional al contracte esmentat per tal d’evitar perjudicis a la persona contractada
o al servei públic.

Aquest tractament s’efectuarà igualment als contractes que, pel fet d’ésser renovats,
requereixin també renovació de la resolució de compatibilitat i als contractes en vigèn-
cia que necessitin una pròrroga de la resolució de compatibilitat o una nova sol·licitud
per canvi en les activitats professionals del professor contractat.

En tot cas i després del termini legal, aquesta eficàcia provisional podrà ésser revi-
sada si no s’ha obtingut resolució definitiva sobre la sol·licitud de compatibilitat.

4. Llicències i perm i s o s . Els ajudants i els becaris de re c e rca propis de la Universitat Rovira
i Vi rgili podran gaudir de llicències i permisos d’acord amb el mateix procediment que el
descrit per als professors de cossos docents, però amb la particularitat que la durada màxi-
ma d’aquests permisos serà d’un any i tindran dret a perc e b re el 100 % de les re t r i b u c i o n s .

22 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova la composició de consells
d’estudiants següent:

Article 117.1 i 2 dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili:
Atès que a l’article 117.1 es parla dels consells de centre com d’un altre òrgan de re-

presentació dels estudiants i posteriorment no està desenvolupat, es fa la proposta se-
güent: “El Consell d’Estudiants de Centre estarà format per tots els estudiants que cur-
sin algun dels ensenyaments que s’imparteixen en un centre i que siguin representants
als diferents òrgans que la Universitat Rovira i Virgili té regulats en els seus Estatuts:
Claustre Universitari, Junta de Govern, Junta de Centre i Consell de Departament”.

23 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova el Pla quadriennal d’infra-
estructures (1995-1998), que figura com a annex:

PLA QUADRIENNAL D’INFRAESTRUCTURES (1995-1998)

Per impartir una docència de qualitat, cal dotar la URV d’unes infraestructures adequa-
des. Aquesta dotació requereix unes partides econòmiques importants que necessària-
ment han de programar-se en exercicis pressupostaris successius. Aquesta programació
podrà fer-se únicament a partir del coneixement de la situació actual de les infraestru c-
t u res de la URV i de les necessitats que s’han de cobrir en els propers anys.

En conseqüència, s’inicia un Pla quadriennal d’infraestructures, que està integrat pels
programes següents:

♦ Programa d’infraestructures dels nous ensenyaments (PINE)
♦ Programa d’infraestructures docents (PID)
♦ Programa d’infraestructures de gestió (PIG)
♦ Programa d’infraestructures de biblioteca (PIB)

Aquest pla té una durada inicial de quatre anys (1995-98) i el pressupost serà esta-
blert anualment per la Junta de Govern, a partir de les dotacions econòmiques previstes
en els pressupostos ordinaris de la URV i de les dotacions econòmiques extraordinàries. 

Aquest programa es desenvoluparà per fases i la Junta de Govern aprovarà el pres-
supost destinat al finançament de cadascuna i les actuacions que contenen. 

Fins al 31 de desembre els centres i departaments, així com els serveis de la URV,
hauran de concretar i prioritzar totes les actuacions que s’han de realitzar durant el pe-
ríode de vigència d’aquest pla. Les actuacions que s’han de realitzar durant l’any 1995 s’hauran
de concretar i prioritzar abans de l’1 d’octubre de 1995.

Per gestionar les diferents fases del programa i diversificar les dotacions, és neces-
sari fixar un cost màxim per a cadascuna de les actuacions que cal realitzar.

PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES DELS NOUS ENSENYAMENTS (PINE)

Objectius: dotació de la infraestructura docent necessària per a la implementació dels
nous ensenyaments de la URV (Enginyeria Química, Fisioteràpia, Dret, Administració i
Direcció d’Empreses, i Bioquímica).
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Participants: centres, a partir de les peticions dels degans i els directors, d’acord amb
els departaments implicats en l’ensenyament. Les propostes d’actuació seran prioritza-
des per les juntes dels centres.

Cost de cada actuació: d’acord amb les prioritats que s’estableixin.
Observacions: aquest programa tindrà una durada limitada per la implementació dels

darrers cursos dels ensenyaments respectius.

PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES DOCENTS (PID)

Aquest programa es desenvoluparà en els subprogrames següents:

Subprograma: aules

Objectius: condicionament del mobiliari, dels mitjans audiovisuals i de les instal·lacions
de les aules.

Participants: centres, a partir de les peticions dels degans i els directors, prioritzades
per les juntes dels centres.

Cost màxim de cada actuació: 500.000 PTA.
Observacions: s’ha iniciat la fase de recollida d’informació i està previst actuar-hi du-

rant l’estiu de 1995. Per aquest motiu, i de forma excepcional, el Consell Rectoral re-
soldrà la primera fase de la convocatòria de 1995.

Subprograma: plans nous

Objectius: dotació de la infraestructura docent necessària per implementar noves assig-
natures que resulten de la reforma dels plans antics. Es tindrà en compte les actuacions
que estiguin cofinançades almenys en un 25 %, les que afectin assignatures troncals i les
d’àmbit multidisciplinari.

Participants: centres, a partir de les peticions dels degans i els directors, d’acord amb
els departaments implicats en l’ensenyament. Les propostes d’actuació seran prioritza-
des per les juntes dels centres.

Cost màxim de cada actuació: 5.000.000 PTA.

Subprograma: aules especials

Objectius: dotació d’infraestructura docent per a laboratoris i aules de característiques
especials (informàtica, audiovisuals, cartografia, dibuix, sales de graus, etc.). Es tindran
en compte les actuacions que estiguin cofinançades almenys en un 25 %, les que afectin
assignatures troncals i les d’àmbit multidisciplinari.

Participants: centres, a partir de les peticions dels degans i els directors, d’acord amb
els departaments implicats en l’ensenyament. Les propostes d’actuació seran prioritza-
des per les juntes dels centres.

Cost màxim de cada actuació: 4.000.000 PTA.

Subprograma: departaments

Objectius: dotació de la infraestructura docent dels departaments (mobiliari, informàti-
ca, seminaris, material per a la docència, etc.). Es tindrà en compte les actuacions que
estiguin cofinançades almenys en un 25 %, les que afectin assignatures troncals i les
d’àmbit multidisciplinari.

Participants: departaments, a partir de les peticions dels directors, prioritzades per
les juntes dels departaments.

Cost màxim de cada actuació: 3.000.000 PTA.

PROGRAMA D’INFAESTRUCTURES DE GESTIÓ (PIG)

Objectius: programa per dotar de la infraestructura necessària per a la gestió univer-
sitària (mobiliari, informàtica, etc.). Es tindran en compte les actuacions que estiguin co-
finançades almenys en un 25 %.

Participants: els òrgans de gestió i els serveis universitaris, a partir de les peticions
dels responsables respectius.

Cost màxim de cada actuació: 750.000 PTA.

PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES DE BIBLIOTECA (PIB)

Aquest programa es desenvoluparà en els subprogrames següents:

Subprograma: fons bibliogràfics

Objectius: actuacions singulars en obres de referència per millorar els fons bibliogràfics
(no aplicable per a la subscripció de revistes ni de CD-ROM).

Participants: biblioteques de centre i Biblioteca d’Estudis Europeus, a partir de les
peticions dels seus responsables.

Observacions: no està previst poder actuar-hi durant l’exercici de 1995.
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Subprograma: infraestructura genenal

Objectius: dotació d’infraestructura de les biblioteques (mobiliari, informàtica, etc.).
Participants: biblioteques de centre, Centre de Documentació Europea i Serveis Ge-

nerals de Biblioteca (catalogació, préstec interbibliotecari i adquisicions), a partir de les
peticions dels seus responsables.

Cost màxim de cada actuació: 500.000 PTA.
Observacions: durant l’any 1995 s’actuarà fonamentalment en la infraestructura de la

xarxa de CD-ROM.

24 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova la política d’overheads, que
figura com a annex:

APLICACIÓ D’OVERHEAD INSTITUCIONAL

Què s’entén per overhead

S’anomena overhead el cànon que, amb caràcter general, la Universitat reté en l’import
dels contractes, convenis, serveis i cursos de postgrau.
Aquest overhead es destina a compensar les despeses d’infraestructura i consum, a tas-
ques de promoció de la recerca, i als equipaments dels departaments i centres.

On s’aplica l’overhead

Caldrà distingir dos casos:
En primer lloc, els projectes d’investigació subvencionats pel Ministeri inclouen en

l’aprovació un concepte d’overhead del 10 %, que és ingressat directament a la Universi-
tat.

Entre aquests projectes s’inclouen els següents:

♦ Programa Sec. de Promoción Gral. del Conocimiento (DGICYT)
♦ Plan Nacional de I+D (CICYT)
♦ Programa de Química Fina (CICYT-CIRIT)
♦ Programa de Ciencias de la Salud

En segon lloc, les activitats següents:

♦ convenis, contractes i serveis amb la indústria
♦ projectes finançats per la UE
♦ màsters i postgraus

Aquests projectes actualment reben un tractament diferent en funció de les universi-
tats, i fixen un overhead que oscil·la entre el 10 i el 15 %.

Utilització de l’overhead

Els ingressos provinents de l’overhead tenen les destinacions següents:
Quan els departaments realitzen el projecte, utilitzen la infraestructura i els serveis

de la Universitat; per tant, és adequat considerar que contribueixin a compensar les des-
peses generades per ells mateixos. Tanmateix, els projectes també contribueixen a in-
crementar la infraestructura i l’equipament. 

La realització de tasques de difusió, gestió documental i econòmica poden ésser as-
sumides per una oficina de gestió, la qual haurà de compensar les despeses des d’aquest
cànon per tal de reduir la càrrega que representi per a la Universitat.

Finalment, aquests ingressos hauran de contribuir a millorar la capacitat investiga-
dora de la Universitat incidint en els aspectes de:

♦ promocionar la recerca
♦ potenciar una recerca de qualitat
♦ adreçar la recerca cap a l’entorn social
♦ millorar els serveis
♦ recaptar
En l’actualitat, la major part dels contractes i convenis, els gestionen les fundacions

Bosch i Gimpera (UB) i J. Abelló (Reus). És necessari establir els convenis adequats per-
què l’overhead que els correspongui reverteixi en la Universitat, que és la que els pro-
porciona el personal i les instal·lacions.

Caldrà diferenciar: els projectes del Ministeri, en els quals s’ingressa l’o v e rh e a d d i-
rectament a la Universitat i ella mateixa els gestiona; els projectes europeus, en els
quals es fixa un o v e rh e a d que després es dedueix del finançament, gestionats des del
S e rvei de Gestió de la Recerca, el qual inclou l’Oficina de Relacions Internacionals i
l’OTRI, i els contractes i convenis que puguin establir el CTT i l’OTRI amb empreses i
i n s t i t u c i o n s .
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Propostes per a la quantia i distribució de l’overhead

En el quadre de la pàgina següent es resumeix la proposta de quantia i distribució de l’o -
verhead per a cada un dels casos considerats.

La quantia s’ha determinat en funció del que estan aplicant altres universitats catala-
nes, i s’ha fixat en un 12,7 % per a tots els casos considerats.

Així mateix, en la distribució proposada s´ha procurat tenir en compte els criteris es-
tudiats en el punt 3 d’aquest informe, i s’ha ponderat la participació en l’overhead entre
la Universitat, el departament i l’Oficina de Gestió.

Finalment, s’ha considerat adequada la introducció del 0,7 % en concepte d’ajut al Ter-
cer Món.

Proposta de quantia i distribució de l’overhead institucional

Es proposa la relació següent de quanties de l’overhead i de distribucions en funció del
tipus d’activitat desenvolupada:
Apartat 1: cursos i programes de tercer cicle
Tipus overhead aplicable: 12,7 %
Distribució:

♦ 4 % Universitat (V. Docència)
♦ 4 % departament/servei
♦ 4 % gestió
♦ 0,7 % entitats ajuda al Tercer Món

Apartat 2: programes europeus
Tipus overhead aplicable: 12,7 %
Distribució:

♦ 4 % Universitat (V. Recerca)
♦ 4 % departament/servei
♦ 4 % gestió
♦ 0,7 % entitats ajuda al Tercer Món

Apartat 3: convenis i contractes de col·laboració amb empreses i organismes
Tipus overhead aplicable: 12,7 %
Distribució:

♦ 4 % Universitat (V. Recerca)
♦ 4 % gestió
♦ 4 % departament/servei (pot oscil·lar 0-4 % a criteri del departament)
♦ 0,7 % entitats ajuda al Tercer Món
L’o v e rh e a d no s’aplicarà al material inventariable. L’entitat en la qual s’inventariï

aquest material serà la responsable del manteniment.
Els convenis hauran d’incloure totes les despeses d’amortització d’equips, llocs de

treball, a més d’altres que hi estiguin relacionades.
Apartat 4: altres cursos
Tipus overhead aplicable: 12,7 %
Distribució:

♦ 4 % Universitat (V. Recerca)
♦ 4 % departament/servei
♦ 4 % gestió
♦ 0,7 % entitats ajuda al Tercer Món

Apartat 5: subvencions
♦ projectes, accions especials, programes PETRI i Infraestructura de la CICYT/DGICYT
♦ organització de congressos (MEC/CICYT/DGICYT/UE)
♦ accions del Comissionat d’Universitats i Recerca (Suport a la Recerca de Qualitat,

Infraestructura, CER TA)
Tipus overhead aplicable: 0 %
En el cas de projectes, el 10 % donat pel Ministeri a la Universitat en concepte d’overhe -
ad es distribuirà de la manera següent:

♦ 5 % Universitat (V. Recerca)
♦ 5 % departament

Notes generals

El 4 % en concepte de gestió es distribuirà entre les unitats (Oficina de Gestió, Gerència,
serveis, departaments o fundació segons el conveni) que s’encar reguin de la gestió dels
projectes o activitats. Aquest concepte s’especificarà en la normativa adequada.

Aquesta proposta d’overhead no afecta els serveis de transferència externa, com el
Servei de Tecnologia Química i el Servei Arqueològic, per als quals es farà una propos-
ta específica posteriorment.

25 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova la Normativa d’accés al se-
gon cicle de la llicenciatura en Bioquímica, que figura com a annex:
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NORMATIVA D’ACCÉS AL SEGON CICLE DE LA LLICENCIATURA

EN BIOQUÍMICA

I. ACCÉS

D’acord amb la Normativa vigent, podran accedir als estudis de la llicenciatura en Bio-
química els sol·licitants que tinguin complet el primer cicle de Química, Biologia,
Farmàcia, Medicina i Veterinària, i que siguin admesos a la preinscripció que s’ha de fer
a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili.

II. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PREINSCRITS

La Facultat de Química recollirà les sol·licituds i les ordenarà seguint la puntuació ob-
tinguda en l’expedient acadèmic, segons el procediment de valoració següent: la mitjana
de l’expedient s’obtindrà d’acord amb la taula d’equivalències: aprovat = 1, notable = 2,
excel·lent = 3, excel·lent i matrícula d’honor = 4.

Es farà una ponderació de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura i
d’acord amb el criteri següent: les assignatures convalidades tenen l’equivalència d’a-
provat, per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre
de procedència i el reconeixement de crèdits que no tingui qualificació no es tindrà en
compte a l’efecte de ponderació. Es tindrà en compte el nombre de convocatòries. 

S’efectuarà una entrevista personal. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar a la Secretaria de la Facultat de Química de Tar-

ragona (plaça Imperial Tàrraco, 1), mitjançant una instància on es raonaran els motius
per què es vol cursar els estudis de Bioquímica amb els documents següents: un certi-
ficat acadèmic oficial on constin les convocatòries, o fotocòpia compulsada, dels estudis
concursats i el curriculum vitae .

Per al curs 1995-96, el nombre de places de l’ensenyament de Bioquímica és de 30. El
termini per presentar les instàncies és des de 1’1 fins al 20 de juliol de 1995. La llista d’ad-
mesos es farà pública abans del 25 de setembre de 1995.

26 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova el document de comple-
ments de formació per accedir al segon cicle, que figura com a annex:

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

La Comissió Gestora, en sessió que va tenir lloc el 10 i l’11 d’octubre de 1994, va apro-
var les assignatures que havien de cursar els mestres (pla 1992) que volguessin incor-
porar-se al 2n cicle de Pedagogia.

El nombre de crèdits totals que els alumnes havien de fer era de 24. 
El Consejo de Universidades va informar que no era possible superar el marge de crè-

dits que fixava l’Ordre ministerial corresponent, que en aquest cas era de 20. 
Cal, doncs, ajustar-se al que estableix l’Ordre esmentada. Per tant, les assignatures

que els alumnes procedents del títol de Mestre que vulguin accedir al 2n cicle de Peda-
gogia han de superar són:

♦ Bases Metodològiques de la Investigació Educativa (9 crèdits)
♦ Processos Psicològics Bàsics (6 crèdits)
♦ Antropologia de l’Educació (4,5 crèdits)

FACULTAT DE QUÍMICA

La Comissió Gestora, en sessió que va tenir lloc el 10 i l’11 d’octubre de 1994, va apro-
var les assignatures que els enginyers tècnics en Química Industrial que volguessin in-
corporar-se al 2n cicle de Química havien de cursar.

El nombre de crèdits totals que els alumnes havien de fer era de 22,5. 
El Consejo de Universidades va informar: “La Subcomisión de Evaluación de Ciencias

Experimentales y de la Salud, en su reunión 24-11-94 ha propuesto que el plan de estu-
dios referenciado se eleve a la Comissión Académica, para su homologación, condicio-
nado a que la Universidad subsane o justifique, previamente, las deficiencias que a con-
tinuación se señalan: esta homologación se condiciona a que los Complementos de for-
mación no deben sobrepasar los 21 créditos que figuran en la O.M. de 10-12-1993, por la
que se establecen los complementos de formación de primer ciclo para el acceso a las
eseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Química”, que
en aquest cas era de 21. 

Cal, doncs, ajustar-se al que estableix l’Ordre esmentada. Per tant, les assignatures
que els alumnes procedents del títol d’Enginyer Tècnic en Química Industrial que vul-
guin accedir al 2n cicle de Química han de superar són:

♦ Bioquímica (9 crèdits)
♦ Introducció a l’Enllaç Químic i Estructura de la Matèria (assignatura extracurricu-

lar) (3 crèdits)
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♦ Química Analítica (4,5 crèdits)
♦ Química Inorgànica II (4,5 crèdits)

27 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven els programes de cursos de
doctorat, postgrau i d’extensió universitària (informats favorablement per la
Comissió de Doctorat el dia 31 de maig de 1995), que figuren com a annex:

PROGRAMES DE DOCTORAT (BIENNI 1995-1997)

Metodologia de la Investigació Biomèdica : Ciències Mèdiques Bàsiques
Ciència Cognitiva i Llenguatge : Filologies Romàniques
Contexto Léxico y Literario : Filologies Romàniques
Química: Química
Dinàmiques Socials en Temps de Crisi: Història i Geografia
Antropologia Urbana: Antropologia Social i Filosofia
Antropologia Social: Antropologia Social i Filosofia
Enginyeria Química: Enginyeria Química
Bioquímica Industrial: Bioquímica i Biotecnologia
Enologia i Viticultura : Bioquímica i Biotecnologia
Intel·ligència i Llenguatge: Psicologia
Investigació i Desenvolupament Curricular : Pedagogia

CURSOS DE POSTGRAU (1995-96)

MÀSTERS

Gestió d’Empreses (MBA): UO Departament d’Enginyeria Química
Psiquiatria del Sector : UO Departament de Medicina i Cirurgia
Escriptura Literària i Guionatge: UO Departament de Filologia Catalana
Arxivística: UO Departament d’Història i Geografia

DIPLOMES

Estudis Africans: UO Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Avaluació del Dany Corporal en l’Aparell Locomotor: UO Departament de Medicina i Ciru rg i a
Infermeria en l’Atenció a Persones amb Processos Crònics: UO Departament d’Infermeria

CERTIFICATS D’APROFITAMENT

Reflexoteràpia Podal 1r nivell: UO Departament d’Infermeria
Història de la Bioquímica: UO Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Educació Ambiental: UO Institut de Ciències de l’Educació

CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 1995-96

DIPLOMES

Escriptura Literària i Guionatge: UO Departament de Filologia Catalana
Mercats i Productes Financers: UO Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

CERTIFICATS D’APROFITAMENT

Iniciació a les Tècniques Dramàtiques: UO Departament de Medicina i Cirurgia
Cuidador Psiquiàtric: IUO Departament de Medicina i Cirurgia
Haptonomia: UO Departament d’Infermeria

CURSOS EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 1994-95

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Iniciació al Dret Tributari: UO Departament de Dret

28 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven les modificacions dels
plans d’estudis d’Infermeria i Relacions Laborals següents:

El Reial decret 1267/1994, pel qual es modifica el RD 1497/1987, de 27 de novembre, pel
qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudis dels títols uni-
versitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que aproven les directrius generals
pròpies d’aquests, i el BOE de 14 de juny de 1994, de correcció d’errades del RD
1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el RD 1497/1987, de 27 de novembre, pel
qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudis dels títols uni-
versitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que aproven les directrius generals
pròpies d’aquests, estableixen les modificacions dels plans d’estudis d’acord amb les di-
rectrius comunitàries.
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La Facultat de Ciències Jurídiques i l’Escola Universitària d’Infermeria proposen que els
plans d’estudis de Relacions Laborals i Infermeria, respectivament, s’iniciïn el curs vinent.

El pla d’estudis de Relacions Laborals serà el que seguiran també a l’Escola Universitària
Sancta Maria Maris de Coma-ruga, centre adscrit a la URV, a partir del curs 1995-96.

El pla d’estudis d’Infermeria serà el que seguiran també a l’Escola Universitària
d’Infermeria Verge de la Cinta de Tortosa, si el Consejo de Universidades ho autoritza,
atès que van iniciar l’anterior pla el curs 1993-94, i encara no ha acabat el cicle.

29 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven les modificacions de
matèries i assignatures de diferents plans d’estudis, que figuren com a an-
nex:

PLANS D’ESTUDI

FACULTAT DE QUÍMICA

1. En l’annex 2C del Pla d’estudis de l’ensenyament de Química figuraven les matèries
optatives, de les quals s’havien diversificat algunes assignatures. Per al curs 1995-96 s’ac-
tiven noves optatives que cal incorporar-hi. Cal, doncs, aprovar-ne el quadre actualitzat.

2. En l’annex 2C del Pla d’estudis de l’ensenyament de Bioquímica figuren les matè-
ries optatives. Per al curs 1995-96 s’activen assignatures optatives diversificades d’a-
questes matèries. Cal, doncs, aprovar-ne el quadre corresponent.

Al mateix temps, s’ha detectat una errada en la distribució global dels crèdits teòrics
i pràctics de la matèria Complements de Química, que de:

Total Teoria Pràctica
30 20,5 9,5

ha de passar a:

30 20 10

FACULTAT DE LLETRES

1. En l’annex 2C del Pla d’estudis de Filologia Hispànica figura la matèria optativa de Li -
teratura Espanyola (II cicle) amb un total de 57 crèdits, la diversificació de la qual en as-
signatures figura en l’annex 3, pàgina 6. S’ha detectat, però, una errada en aquesta di-
versificació, i s’ha d’augmentar el nombre de crèdits a un total de 66. 

On diu: “Conceptisme i Culteranisme-Ascètica i Mística, 4,5”, ha de dir: “Conceptis-
me i Culteranisme, 4,5-Ascètica i Mística, 4,5”.

On diu: “Poesia Espanyola del Segle XX-La Generació del 27, 4,5”, ha de dir: “Poesia
Espanyola del Segle XX, 4,5-La Generació del 27, 4,5”.

2. En l’annex 2C del Pla d’estudis d’Antropologia Social i Cultural figurava com a
matèria optativa Antropologia Social, que a l’annex 2 es va diversificar en una sèrie d’as-
signatures, una de les quals era Cursos Monogràfics. Com que està emmarcada en una
matèria i consta com a assignatura, dificulta la possibilitat d’actualitzar de manera flexi-
ble aquests Cursos, i, per tant, l’esperit amb què va ser creada ha quedat distorsionat.

Per tant, cal modificar el Pla d’estudis en el sentit que els crèdits fixats per a la matè-
ria Antropologia Social es redueixin a 12, que són els que donen lloc a una altra matèria,
Cursos Monogràfics, els quals en l’annex 3 no es diversifiquen d’una manera fixa. Cada
curs dins el marge dels 12 crèdits podrà crear assignatures.

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

1. En el Pla d’estudis de Mestre, com a matèria optativa figurava Religió Catòlica amb 9
crèdits, que es diversificava en les assignatures Religió I, de 4,5 crèdits, i Religió II, de
4,5 crèdits. D’acord amb el conveni marc signat entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ar-
quebisbat de Tarragona i perquè els alumnes puguin obtenir el DEI (Declaració Ecle-
siàstica d’Idoneïtat), s’ha d’ampliar el nombre de crèdits assignats a aquesta matèria,
que passa a ser de 10,5. La diversificació en assignatures queda també modificada i pas -
sa a ser: Religió i Cultura, de 4,5 crèdits i Pedagogia de la Religió, de 6 crèdits.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

1. En el Pla d’estudis d’Enginyeria Química, en l’annex 2B de matèries obligatòries d’u-
niversitat figura la matèria Projectes, amb 33 crèdits. Per altra banda, hi ha una assig-
natura denominada Projecte, amb 6 crèdits. Cal, doncs, diferenciar el nom clarament
perquè no porti a confusions.

És per això que la matèria/assignatura obligatòria d’universitat passarà a denominar-
se Projecte Fi de Carrera, amb la mateixa càr rega lectiva. 
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En l’annex 2C figuren matèries optatives. Per al curs 1995-96 s’activen noves assig-
natures optatives de les matèries següents:

Bloc de l’àrea d’Enginyeria Química

♦ Enginyeria de la Reacció Catalítica: 6 (4,5T+1,5P/S)
♦ Enginyeria Electroquímica: 6 (4,5T+1,5P/S)
♦ Principis i Sistemes Polimèrics: 6 (4,5T+1,5P/S)

Bloc de l’àrea de Mecànica de Fluids

♦ Mecànica de Fluids II: 6 (4,5T+1,5P/S)
Cal, doncs, aprovar-ne el quadre corresponent.
2. En el Pla d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sis-

temes, en l’annex 2C figuren les matèries optatives. Per al curs 1995-96 s’activa l’assig-
natura optativa Ampliació de Xarxes de Computadors, de 4,5 crèdits, de la matèria Ar-
quitectura i Enginyeria de Computadors. Cal, doncs, aprovar-ne el quadre corresponent.

3. En el Pla d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Gestió, en l’annex 2C figuren les matèries optatives. Per al curs 1995-96 s’activa l’as-
signatura optativa Ampliació de Xarxes de Computadors, de 4,5 crèdits, de la matèria
A rquitectura i Enginyeria de Computadors. Cal, doncs, apro v a r-ne el quadre corre s-
p o n e n t .

4. En el Pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial, en l’annex 2A de
matèries troncals d’universitat figura la matèria Expressió Gràfica, amb una distribució
de 3 crèdits teòrics i 3 de pràctics. Atès que a les directrius generals només consta el to-
tal de 6 crèdits, es demana modificar la distribució de l’assignatura Expressió Gràfica en
Enginyeria Electrònica perquè tingui 1,5 crèdits teòrics i 4,5 de pràctics.

En l’annex 2C figuren matèries optatives. Per al curs 1995-96 s’activen noves assig-
natures optatives de les matèries següents:

Bloc de Tecnologia Electrònica i Automàtica

♦ Complements de Control Automàtic: 4,5 (3T+1,5P)
♦ Enginyeria d’Equips Electrònics I: 4,5 (3T+1,5P)
♦ Enginyeria d’Equips Electrònics II: 4,5 (3T+1,5P)
♦ Senyals i Sistemes II: 4,5 (3T+1,5P) 
♦ Sistemes Electrònics amb Microcontrolador: 4,5 (1,5T+3P)

Bloc d’Economia i Organització d’Empreses

♦ Gestió de la Producció Industrial: 4,5 (4,5T) 
Cal, doncs, aprovar-ne el quadre corresponent.
5. En el Pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Electricitat, en l’annex 2A de matèries

troncals d’universitat figura la matèria Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordina-
dor, amb una distribució de 3 crèdits teòrics i 3 de pràctics. Atès que a les directrius ge-
nerals només consta el total de 6 crèdits, es demana modificar la distribució de l’assig-
natura Dibuix Tècnic perquè tingui 1,5 crèdits teòrics i 4,5 de pràctics.

En l’annex 2B de matèries obligatòries d’universitat figura la matèria Dibuix Indus-
trial, amb una distribució de 3 crèdits teòrics i 3 de pràctics. Es demana modificar la dis-
tribució de l’assignatura Dibuix Industrial perquè tingui 1,5 crèdits teòrics i 4,5 de pràc-
tics.

6. En el Pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Química Industrial, en l’annex 2C fi-
gura la matèria optativa Bloc d’Enginyeria Química. Per al curs 1995-96 s’activen diver-
ses assignatures optatives d’aquesta matèria. Cal, doncs, aprovar-ne el quadre corres-
ponent.

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

1. En l’annex 2B del Pla d’estudis de Medicina figura la matèria obligatòria Fisiopatolo-
gia del Desenvolupament i de l’Envelliment (I/II cicle), amb un total de 6 crèdits (2,7
teòrics+2/1,3 pràctics), que no coincideix amb la distribució de la matèria en assignatu-
res que consta a la pàgina 9 de l’annex 3. Això afecta l’assignatura de Geriatria, la distri-
bució de la qual serà d’1,2 teòrics+0,5P/1,3CL.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

1. En el Pla d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Siste-
mes, en l’annex 2C figuren les matèries optatives. Per al curs 1995-96 es modifica l’as-
signatura optativa Introducció a la Robòtica, de 4,5 crèdits, que estava assignada a la
matèria Tecnologia Informàtica, i passa a la matèria Sistemes Informàtics. Cal, doncs,
aprovar-ne el quadre cor responent.

2. En el Pla d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Ges-
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tió, en l’annex 2C figuren les matèries optatives. Per al curs 1995-96 s’activa l’assignatu-
ra optativa Introducció a la Robòtica, de 4,5 crèdits, de la matèria Sistemes Informàtics.
Cal, doncs, aprovar-ne el quadre corresponent.

30 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova el calendari del curs 95-
96, que figura com a annex:

CALENDARI DEL CURS 95-96

Centres 1r quadrimestre Exàmens 1a convoc. 2n quadrimestre Exàmens 2a convoc. Exàmens 3a convoc.

Lletres 25-9 / 19-1 22-1 / 9-2 12-2 / 31-5 3-6 / 28-6 2-9 / 20-9
(15 setm.)a (3 setm.)c (15 setm.) (4 setm.) (3 setm.)

Ciències de l’Educació 25-9 / 27-1 29-1/ 17-2 19-2 / 8-6 10-6 / 29-6 2-9 / 21-9
i Psicologia (15 setm.) (3 setm.)

Eginyeria 2-10/ 26-1 29-1/ 16-2 19-2 / 7-6 10-6 / 28-6 2-9 / 21-9
(15 setm.)a (3 setm.)c (15 setm.) (3 setm.) (3 setm.)

Medicina i Ciències 18-9 / 19-1 22-1 / 9-2 12-2 / 31-5 17-6 / 5-7 2-9 / 20-9
de la Salut (15 setm.)b (3 setm.)c (15 setm.) (3 setm.)

Ciències Econòmiques 26-9 / 19-1 22-1 / 10-2 12-2 / 31-5 3-6 / 28-6 2-9 /21-9
i Empresarials (15 setm.)a (3 setm.)c (15 setm.) (4 setm.) (3 setm.)

Escola d’Infermeria 18-9 / 28-1 29-1 / 11-2 19-2 / 16-6 17-6 / 30-6 1-9 / 16-9 
(16 setm.)b (2 setm.) (16 setm.) (2 setm.) (2 setm. + 1 dia)

12-2 / 18-2
(descans/pràctiques)

Escola d’Enologia 12-9/ 23-12 8-1 / 27-1 5-2 / 25-5 27-5 / 29-6 2-9 / 20-9
2n, 3r, 4t curs (15 setm.)a (3 setm.) (15 setm.) (5 setm.) (3 setm.)
1r curs 25-9 / 20-1 22-1 / 2-2 5-2 / 25-5 27-5 / 29-6

(15 setm.)a (2 setm.) (15 setm.) (5 setm.)

Ciències Jurídiques 25-9 / 19-1 29-1/ 17-2 19-2/ 7-6 10-6 / 29-6 2-9 / 21-9
(15 setm.)a (1 descans + 3 exàmens) (15 setm.) (3 setm.) (3 setm.)

Relacions Laborals 17-6 / 7-7

Química 25-9 / 19-1 22-1/ 2-2 12-2/ 31-5 10-6 / 28-6 2-9 / 13-9
(15 setm.)a (2 setm.) (15 setm.) (3 setm.) (2 setm.)

NOTA: Per acord del Consell Rectoral de 26 de juny de 1995, el Servei de Gestió Acadè-
mica comprovarà que els crèdits atorgats per a cada assignatura es corresponguin amb
h o res lectives realment impartides. En el cas que no es compleixi l’adequació crè-
dits/hores, els professors hauran de recuperar les hores que manquin d’acord amb els
vice-degans/es, o sots-directors/es d’Ordenació Acadèmica, que ho notificaran al vice-
rector de Docència per fer-ho constar al POA corresponent.

31 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova el POA 95-96.

Queden pendents d’aprovació el POA del Pla d’estudis del 93 de l’Escola d’Enologia i les
assignatures de Química Analítica i Química Inorgànica de l’ETSE.

32 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven les taxes de matrícula
dels ensenyaments de l’Escola d’Enologia per al curs 1995-96, segons els
termes següents:

Ensenyament de Graduat en Enologia: aplicar al crèdit experimental cursat a l’Escola el
mateix valor que s’aplica a la resta de les escoles o facultats experimentals de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Ensenyament de Graduat Superior en Enologia: aplicar al crèdit experimental d’a-
quest ensenyament un valor superior en un 20 % al del preu oficial d’un crèdit experi-
mental d’una escola o facultat.

33 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova l’aplicació de l’avaluació
global de coneixements dels alumnes dels ensenyaments d’Enginyeria Quí-
mica i d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Química Industrial,
durant el curs 1994-95, que figura com a annex:
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AVALUACIÓ GLOBAL DE CONEIXEMENTS

La Comissió Gestora, en aprovar la Normativa de l’avaluació global de coneixements
dels alumnes, va acordar que per a cada cas s’haurà d’establir almenys les dades se-
güents: el valor mínim, els marges possibles respecte a la mitjana i el nombre de crèdits
troncals que han de superar-se o les mesures equivalents. 

L’ETSE presenta una proposta per aplicar al curs 1994-95 sobre l’avaluació global dels
alumnes dels ensenyaments d’Enginyeria Química i d’ET Industrial, especialitat de Quí-
mica Industrial, amb les característiques següents: 

♦ Constitució d’una sola Comissió d’Avaluació per als dos ensenyaments.
♦ Aplicació a sol·licitud de l’alumne.
♦ Exigència de matriculació de totes les troncals i obligatòries i d’un 50 % dels crèdits

optatius d’un curs.
♦ Aprovació d’un mínim del 70 % dels crèdits matriculats.
♦ Afecta els alumnes de 1r i 2n curs dels dos ensenyaments esmentats.
♦ Obtenció d’una qualificació ponderada mitjana d’aprovat dins del bloc de matèries

afins.
♦ No es poden compensar assignatures amb una qualificació inferior a 3,5.
♦ L’avaluació global es realitzarà una vegada cada curs, quan es coneguin les qualifi-

cacions de totes les convocatòries.
♦ Les compensacions afectaran solament les qualificacions o puntuacions obtingudes

durant el mateix curs acadèmic.
En vista dels requeriments proposats, aquest Vice-rectorat proposa l’aplicació de l’a-

valuació global de coneixements als ensenyaments d’Enginyeria Química i Enginyeria
Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial, durant el curs 1994-95, amb els re-
queriments següents: 

1. En finalitzar el procés, la Comissió d’Avaluació emetrà un informe sobre la seva ac-
tuació. 

2. Els professors als quals s’ha modificat la qualificació que havien atorgat a uns
alumnes per la d’aprovat compensat, rebran un escrit del centre en què se’ls comunicarà
el canvi.

34 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven els ajuts a la recerca, que
figuren com a annex:

AJUTS A LA RECERCA 1995. GRUPS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Referència Investigador principal Departament Títol del projecte Import

URV95-GNI-01 José Carlos Suárez Fernández Geografia i Història Recuperación del patrimonio 1.000.000
cinematográfico de Tarragona

URV95-GNI-02 Francesc Ferrando Piera Enginyeria Elèctrica Cálculo y experimentación 1.000.000
i Mecànica de las propiedades mecánicas

de las aleaciones con memoria de forma

URV95-GNI-03 Inés Tomás Alabart Psicologia Estudio de los factores 1.000.000
psicobiológicos de la enfermedad
de Alzheimer

URV95-GNI-04 Antoni Terceño Gómez Gestió d’Empreses Tractament de la incertesa 1.000.000
i Economia en la gestió financera:

incorporació de la borrositat

URV95-GNI-05 Ioanis Katakis Tsiaras Enginyeria Química Diseño y estudio de biosensores 1.000.000
basados en enzimas REDOX 
y un nuevo material COMPOSITE
de pasta de carbono unido por polímeros

URV95-GNI-07 Joan Ramon Alabart Córdoba Enginyeria Química Diagnòstic i estudi de viabilitat 1.000.000
per a la implantació d’un sistema
de qualitat a la Universitat Rovira i Virgili

TOTAL 6.000.000
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AJUTS A LA RECERCA 1995. ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS

Referència Congrés / Responsable / Departament Àmbit Lloc / Data Import

URV95/C-16 III Congrés d’Estudiants d’Antropologia Estatal Tarragona 50.000
Albert Moncusí Ferré 5/6-4-95
Antropologia Social I / Filosofia

URV95/OC-05 IV International Symposium Internacional Internacional Barcelona 1.000.000
On Metal Ions In Biology and Medicine 19/22-5-96
Joan Maria Llobet Mallafrè
Ciències Mèdiques Bàsiques

URV95/OC-01 VI Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear Internacional Tarragona 150.000
Andreu Pujol del Pozo 29/30-4-94
Ciències Mèdiques Bàsiques

URV95/OC-11 I Congrés d’Investigació per a Estudiants Estatal Reus 50.000
de Medicina i Ciències de la Salut 18/20-4-96
Lluís Salvadó Pérez
Ciències Mèdiques Bàsiques / Medicina i Cirurgia

URV95/OC-03 II Jornades Universitàries Tarragonines de Dret Social Estatal Tarragona 300.000
Vicente-Antonio Martínez Abascal 21/22-9-95
Dret

URV95/OC-10 Seminario Anual de Automática y Electrónica Industrial Estatal Tarragona 300.000
Luis Martínez Salamer o 25/27-9-95
Enginyeria Electrònica

URV95/OC-12 XIV Congreso de la Asociación de Lingüística Aplicada Internacional Tarragona 250.000
Julián de las Cuevas González 26/28-4-96
Filologies Romàniques

URV95/OC-07 III Encuentro de Escritores Estatal Tarragona 100.000
José María Fernández Gutiérrez 6/10-11-95
Filologies Romàniques

URV/95OC-13 XXX Coloquio de la Asociación Europea de Profesores de Español Internacional Tarragona 325.000
Esther Forgas Berdet 23/30-7-95
Filologies Romàniques

URV/95OC-14 I Encuentro sobre Literatura de Tradición Oral Estatal Cambrils 100.000
Ramon Oteo Sans 7/10-4-95
Filologies Romàniques

URV/95OC-17 L’Arqueologia del Territori: Anàlisi dels Models Estatal Tarragona 100.000
d’Ocupació i Transformació del Territori a l’Antiguitat 9-95
a la Catalunya Meridional i Àrees Veïnes
Elisabeth Huntingford Antigas
Geografia i Història

URV/95OC-06 Seminari d’Història Medieval, Arxivística i Arqueologia Nacional Tarragona 75.000
Montserrat Sanmartí Roset 2-11-94 / 24-5-95
Geografia i Història

URV/95OC-08 XXVIII Jornades d’Interès Psiquiàtric Internacional Reus 250.000
Antonio Labad Alquezar 10/12-4-95
Medicina i Cirurgia

URV/95OC-02 XX Setmana Pedagògica Estatal Tarragona 250.000
Vicent S. Ferreres Pavia 16/18-5-95
Pedagogia

URV/95OC-09 6th International Conference on Theoretical Aspects Internacional Tarragona 550.000
of Heterogeneus Catalysis 2/7-6-96
Josep Manel Ricart Pla
Química

RV/95OC-04 Chemometrics in Analytical Chemistr y. Cac96 Internacional Tarragona 1.000.000
Francesc Xavier Rius Ferrús 25/29-6-96
Química
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Referència Congrés / Responsable / Departament Àmbit Lloc / Data Import

RV/95OC-15 Selectivity in Metal Promoted Catalytic Processes Internacional Peníscola 150.000
Nuria Ruiz Morillas 5/10-6-95
Química

35 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven els criteris de les beques
FPI, que figuren com a annex:

Aprovats per la Comissió de Política Científica de 26 de juny de 1995 i per la Comissió
de Recerca de 4 de juliol de 1995.

Fórmula correctora
♦ nota final = nota ponderada (+ 1 si hi ha projecte) / DIV
♦ on DIV = l + 0,07 x (nb- l ) x (ND / nd) 0,5

♦ on nb el és nombre d’ordre del sol·licitant dins del seu departament
♦ ND és el nombre de doctors del departament amb més doctors a la URV
♦ nd és el nombre de doctors del departament del sol·licitant
Càlcul de la nota ponderada
S’utilitza una proposta on es normalitzen les notes dels diversos ensenyaments per

fer equivalent la mitjana de l’ensenyament (que oscil·la entre el 0,8 i l’1,3) a 1, i aplicar
aquest factor de desviació a les notes dels alumnes, considerant que les notes extremes
i utòpiques de 0 i 4 no canviarien per a cap ensenyament. Amb això, surten unes corbes
que relacionen la nota original de l’alumne amb la nota ponderada resultant, segons l’en-
senyament (vegeu fig. 1).

Aplicant tot això a les llistes de sol·licitants de beca de l’any passat, s’ha comprovat que: 
♦ els expedients dels alumnes queden normalitzats, feta la ponderació esmentada se-

gons els ensenyaments,
♦ l’expedient de l’alumne és el factor principal en la priorització de becaris,
♦ els departaments més grans estan relativament més afavorits,
♦ els canvis en l’ordre de la llista de sol·licitants que apareixen en aplicar la fórmula

correctora esmentada, pràcticament mai provoquen salts superiors a 0,5 punts d’expe-
dient ponderat.
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36 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost
de 1994, que figura com a annex:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 1994

INGRESSOS Previsió Modificació Previsió Drets Recaptació Pendent Estat
inicial + / - definitiva liquidats líquida cobrament d’execució

Taxes i altres ingressos 828.747 44.341 873.088 960.493 674.257 286.235 87.405

Transferències corrents 3.363.184 134.696 3.497.880 3.464.419 3.025.805 438.615 -33.461

Ingressos patrimonials 18.193 175 18.368 33.269 29.272 3.996 14.901

Transferències de capital 60.010 366.776 426.786 447.180 122.722 324.458 20.394

Variació d’actius financers 52.349 1.498.468 1.550.816 20.404 11.890 8.514 -1.530.412

TOTAL 4.322.483 2.044.456 6.366.938 4.925.765 3.863.946 1.061.818 -1.441.173

DESPESES Previsió Modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent Estat
inicial + / - definitiva reconegudes líquids pagament d’execució

Desespeses de personal 3.276.550 58.692 3.335.242 2.958.597 2.879.574 79.024 -376.645

Compra de béns i serveis 790.803 703.098 1.493.901 832.572 517.977 314.596 -661.329

Interessos 20.000 -5.972 14.027 0 0 0 -14.027

Transferències corrents 23.575 20.062 43.637 31.859 26.541 5.318 -11.778

Inversions reals 211.555 1.268.576 1.480.131 598.653 346.608 252.045 -881.478

TOTAL 4.322.483 2.044.456 6.366.938 4.421.681 3.770.700 650.983 -1.945.257

ESTAT DE TRESORERIA (RESUM GENERAL EL 31-12-1994)

Saldo anterior 479.152.910
Cobraments + 6.225.559.580
Pagaments - 5.675.896.133

EXISTÈNCIES 1.028.816.357

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA EL 31-12-1994

Pendent de cobrament 1.794.144.482
Fons líquids de tresoreria + 1.028.816.357
Pendent de pagament - 825.823.086

ROMANENT DE TRESORERIA 1.997.137.753

Romanent de tresoreria afectat 834.765.938
Diferència Decret 132/1992 anys 1993 i 1994 362.490.000
Romanent de tresoreria genèric 799.881.815

37 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven les actuacions extraor-
dinàries d’inversions i altres àmbits, que figuren a continuació:

1. Obres de reforma, adaptació i millora 250.000.000
2. Nous ensenyaments 200.000.000
3. Adquisició immobles 100.000.000
4. Estudiants 50.000.000
5. Infraestructures1 200.000.000

1En aquesta partida s’inclourà: a) una part del cofinançament de recerca, b) salut i higie-
ne laboral, c) seguretat (plans d’evacuació i emergència de centres) i d) cursos de for-
mació del PAS.

38 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven les modificacions del
pressupost 1995, que figuren com a annex:
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PREVISIÓ D’INGRESSOS 1995

Núm. Explicació Total

Capítol 3: Taxes i altres ingressos 51.365.085

Article 31: Prestació de serveis 19.487.829

310 Serveis i unitats 6.252.079
3100 Aula de Teatre
3101 Unitat d’Esports 1.841.400
3102 Servei Lingüístic 1.204.640
3103 Servei de Tecnologia Química
3104 Servei d’Arqueologia 3.092.606
3105 Servei de Biblioteca 113.433
3106 Aula de Música
3107 Unitat d’Audiovisuals
3108 Servei de Recursos Científics
3109 Serveis diversos

313 Drets de matrícula 11.285.000
3130 Matrícules
3131 Cursos de postgrau 11.285.000
3132 Cursos de doctorat
3133 Ingressos INAPE
3134 ICE
3135 Servei Lingüístic
3137 PAAU
3138 Proves més grans de 25 anys
3139 Escoles adscrites

314 Seminaris i simposis 1.950.750
3140 Seminaris i simposis 1.950.750

Article 39: Altres ingressos 31.877.256

399 Altres ingressos 31.877.256

Capítol 4: Transferències cor rents 44.111.352

Article 40: Transferències de l’Estat 6.879.352

401 Subvencions específiques de l’Estat 1.317.352
402 Subvencions de tribunals i concursos
403 Subvencions d’altres atencions
409 Altres subvencions de l’Estat 5.562.000

Article 41: Transferència Generalitat 7.200.000

410 Subvenció nominativa
411 Complement nominatiu
412 Crèdit suplementari
413 Subvencions per activitats acadèmiques
414 Subvencions per activitats de l’ICE
415 Subvenció del Servei Lingüístic
416 Subvenció del Consell Econòmic
419 Altres subvencions 7.200.000

Article 49: Subvencions d’entitats privades 30.032.000

499 Subvencions d’entitats privades 30.032.000

Capítol 7: Transferències de capital 40.965.688

Article 70: Transferències per recerca de l’Estat 6.755.000
700 Projectes de recerca 6.755.000
701 Dotacions compensatòries de recerca
709 Altres transferències

Full Oficial 11 / març de 1996 Núm. 3873



Article 75: Transferències de capital de la Generalitat 34.210.688

751 Subvencions recerca
759 Altres transferències 34.210.688

Capítol 8: Actius financers 1.634.647.753

Article 82: Reintegrament de préstecs
820 A curt termini

Article 87: Incorporació de romanents 1.634.647.753

870 Romanent de tresoreria genèric 799.881.815
871 Romanent de tresoreria afectat 834.765.938

Total 1.771.089.878

INGRESSOS

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE 1995 PER MAJORS INGRESSOS

TAXES I ALTRES INGRESSOS

PRESTACIÓ DE SERVEIS

SERVEIS I UNITATS

Unitat d’Esports
Ingressos realitzats per la Unitat d’Esports
Dotació: 1.841.400 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Unitat d’Esports
Servei d’Arqueologia
80 % de la facturació del Servei d’Arqueologia de l’any 95
Dotació: 2.474.085 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei d’Arqueologia
20 % de la facturació del Servei d’Arqueologia de l’any 95
Dotació: 618.521 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals
Servei de Biblioteca
Ingressos realitzats pel Servei de Biblioteca per préstec interbibliotecari
Dotació: 113.433 PTA.
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei de Biblioteca
Servei Lingüístic
80 % de la facturació del Servei Lingüístic a Port Aventura l’any 95, més ingressos per
traduccions i correccions
Dotació: 1.012.310 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei Lingüístic
20 % de la facturació del Servei Lingüístic a Port Aventura l’any 95, més ingressos per
traduccions i correccions
Dotació: 192.230 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals

DRETS DE MATRÍCULA

Cursos de postgrau
a) 80 % curs de postgrau Avaluació del Dany Corporal en l’Aparell Locomotor
Dotació: 4.500.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Medicina i Cirurgia
20 % curs de postgrau Avaluació del Dany Corporal en l’Aparell Locomotor
Dotació: 1.125.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals
b) 80 % curs de postgrau Gestió de Residus en Laboratori Químic
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Dotació: 376.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Facultat de Química
20 % curs de postgrau Gestió de Residus en Laboratori Químic
Dotació: 94.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals
c) 80 % curs de postgrau Llenguatges d’Especialització en Llengua Catalana
Dotació: 1.152.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Filologia Catalana
20 % curs de postgrau Llenguatges d’Especialització en Llengua Catalana
Dotació: 288.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals
d) 80 % curs de postgrau Mercats i Productes Financers
Dotació: 3.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
20 % curs de postgrau Mercats i Productes Financers
Dotació: 750.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals
Simposis i seminaris
a) Col·loqui Paraula de Dona
Dotació: 621.500 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Filologia Catalana
b) Congrés d’Estudiants d’Antropologia
Dotació: 427.500 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament d’Antropologia Social i Filosofia
c) Congrés de Psicolingüística
Dotació: 250.750 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Psicologia
d) IV Jornades de Comptabilitat
Dotació: 248.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Gestió d’Empreses i Economia
e) Jornades de Fiscal
Dotació: 110.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Gestió d’Empreses i Economia
f) Seminaris de Filologia Catalana
Dotació: 103.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Filologia Catalana
g) Seminari “Polítiques de Formació: Canvi Tecnològic i Qualificació Laboral”
Dotació: 190.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Gestió d’Empreses i Economia

ALTRES INGRESSOS

ALTRES INGRESSOS

a) Pagament a compte de la liquidació d’indemnització del sinistre per l’incendi del
25/12/94
Dotació: 25.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítols II i VI
Centre de cost: Serveis Centrals
b) Liquidació d’indemnització del sinistre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Dotació: 6.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament d’Enginyeria Elèctrica i Mecànica
Dotació: 671.121 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
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Centre de cost: Serveis Centrals
c) Lliurament de diners per a despeses de telèfon
Dotació: 120.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament d’Història i Geografia
d) Recaptació del telèfon públic de la Facultat de Ciències Jurídiques
Dotació: 6.135 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Facultat de Ciències Jurídiques
e) Recaptació de la cafetera de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Dotació: 80.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT

SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES DE L’ESTAT

a) Subvenció per l’organització de reunions científiques, congressos i seminaris: “Semi-
nario Anual de Automática y Electrónica Industrial”
Dotació: 500.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Responsable: Martínez Salamero, Luis
Centre de cost: Departament d’Enginyeria Electrònica
b) Subvenció per l’organització de reunions científiques, congressos i seminaris: “1648-
1815: La Universalidad del Francés y su Presencia en la Península Ibérica”
Dotació: 500.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Responsable: García Bascuñana, Juan Francisco
Centre de cost: Departament de Filologies Romàniques
c) Subvenció per l’Organització de reunions científiques, congressos i seminaris: “For-
mal Languages and Contextual Grammars”
Dotació: 135.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Responsable: Martín Vide, Carlos
Centre de cost: Departament de Filologies Romàniques
d) Subvenció del Consejo Superior de Deportes per la participació en els Campionats
d’Espanya Universitaris
Dotació: 182.352 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Unitat d’Esports

ALTRES SUBVENCIONS DE L’ESTAT

a) Accions integrades amb França
Dotació: 350.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Responsable: Caballol Lorenzo, Rosa
Centre de cost: Departament de Química
b) Accions integrades amb França
Dotació: 480.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Responsable: García Gómez, Carlos
Centre de cost: Departament d’Enginyeria Informàtica
c) Accions integrades amb França
Dotació: 410.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Responsable: Martín Vide, Carlos
Centre de cost: Departament de Filologies Romàniques
d) Ingressos per overheads
Responsable del projecte Import
Sanromà Lucía, Manel 94.000
García-Albea Ristol, José Eugenio 320.000
Pastor Mallol, Estanislau 63.000
Carbonell Roura, Eudald 105.000
Castell Vicente, Andrés 157.000
Martín Vide, Carlos 520.000
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Mar Medina, Ricardo 350.000
Rius Ferrús, Francesc Xavier 500.000
Giralt Prat, Francesc 1.795.000
Mallol Mirón, Jordi 268.000
Tomás Ferré, José María 150.000
Martínez Salamero, Luis 85.000
Dotació: 4.407.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis Centrals

TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT

ALTRES SUBVENCIONS

a) Subvenció del Departament d’Ensenyament pel Col·loqui Paraula de Dona
Dotació: 150.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Filologia Catalana
b) Subvenció del Departament d’Ensenyament pel Col·loqui Paraula de Dona
Dotació: 150.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Filologia Catalana
c) Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Dona i la Universitat Rovira i Vi rg i l i
Dotació: 400.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Departament de Filologia Catalana
d) Aportació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per realitzar el
curs d’Indústries Agroalimentàries
Dotació: 6.500.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Institut de Ciències de l’Educació

SUBVENCIONS D’ENTITATS PRIVADES

a) Pagament del Col·legi Oficial d’Enginyers per conferències a l’Institut de Ciències de
l’Educació
Dotació: 32.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Institut de Ciències de l’Educació
b) Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i Caixa de Catalunya per
a la compra de l’edifici de Ca l’Agapito
Dotació: 30.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Centre de cost: Serveis Centrals

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TRANSFERÈNCIES PER RECERCA DE L’ESTAT

a) Tercera anualitat del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social
Dotació: 1.500.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Responsable: Tomás Ferré, José María
Centre de cost: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
b) Tercera anualitat del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social
Dotació: 2.680.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Responsable: Mallol Mirón, Jordi
Centre de cost: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
c) Subvenció del Programa d’estades d’investigadors estrangers en règim d’any sabàtic
a Espanya (Velin Nikolov)
Dotació: 1.725.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Responsable: Díaz González, Francisco
Centre de cost: Departament de Química
d) Segona anualitat del projecte d’investigació
Dotació: 850.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Responsable: Martínez Salamero, Luis
Centre de cost: Enginyeria Electrònica
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TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT

Altres transferències
a) Subvenció per adquirir material d’equipament docent per a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria
Dotació: 30.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Centre de cost: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
b) Subvenció per afrontar el pagament de la instal·lació d’un transformador per submi-
nistrar energia a l’edifici del carrer de l’Escorxador
Dotació: 4.210.688 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Centre de cost: Serveis Centrals

ACTIUS FINANCERS

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

Incorporació del romanent de tresoreria genèric el dia 31 de desembre de 1994 per un
import de 799.881.815 PTA
Incorporació del romanent de tresoreria afectat el dia 31 de desembre de 1994 per un
import de 834.765.938 PTA

39 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova l’augment de la plantilla del
professorat per al curs 1995-96, que figura com a annex:

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament Àrea de coneixement Categoria Lloc

Medicina i Cirurgia Medicina 1 ajudant Joan XXIII
1 TU tp Sant Joan

Pediatria 1 TU tp Sant Joan
Cirurgia 0,5 assoc. Joan XXIII
Fisioteràpia 2 TEU tp Sant Joan

1 assoc. B Joan XXIII
1,5 assoc. B CAP St. Pere
0,5 assoc. B Sant Joan
0,5 assoc. B Pius
0,5 assoc. B Sta. Tecla
1 assoc. B

Ciències Mèdiques Bàsiques Ciències morfològiques 1 ajudant
5 assoc. B

Farmacologia 1 TEU
Medicina preventiva i salut pública 1 ajudant

1,5 assoc. B
Biologia cel·lular 1 ajudant

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Departament Àrea de coneixement Categoria

Enginyeria Química Enginyeria Química 2 CU
2 TU
2 assoc. B
1 TU

Enginyeria Elèctrica i Mecànica Mecànica de fluids 1 CU
Màquines i motors tèrmics 1 TU

1 TEU

Enginyeria mecànica 1 assoc. B
Enginyeria Electrònica Tecnologia electrònica 1 TU

Enginyeria de sistemes i automàtica 1 TU

Enginyeria Informàtica Matemàtica aplicada 1 ajudant
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Departament Àrea de coneixement Categoria

Llenguatges i sistemes informàtics 1 TEU
Arquitectura i tecnologia d’ordinadors 1TEU

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament Àrea de coneixement Categoria

Dret Dret financer 1 CU
Dret processal 1 TU
Filosofia del dret 1 TU
Dret administratiu 1 TEU
Dret internacional privat 1 TEU
Filosofia del dret 1 ajudant
Dret mercantil 1 assoc. B
Dret eclesiàstic de l’estat 1 assoc. A
Dret civil 1 assoc. A

Relacions Laborals Organització d’empreses 1 TEU
Sociologia 1 assoc. B
Economia aplicada 1 assoc. B

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Departament Àrea de coneixement Categoria

Gestió d’Empreses Economia financera i comptabilitat 1 CU
2 TU
1 TEU
1 assoc. B

Fonaments d’anàlisi econòmica 1 TU
1 TEU

Organització d’empreses 2 TU
1 TEU
1 assoc. B

Economia aplicada 1 TEU

FACULTAT DE LLETRES

Departament Àrea de coneixement Categoria

Antropologia Social i Filosofia Antropologia social 1 ajudant
1 assoc. B tipus 3

Història i Geografia Geografia humana 1 TU
Prehistòria 1 ajudant
Ciències i tèc. hist. 1 ajudant
Música 1 assoc. B

Filologia Catalana 3 assoc. B tipus 3

Filologia Espanyola Filologia espanyola 1 ajudant
2 assoc. B tipus 3

Filolofia Anglo-germànica Filologia anglesa 1 TU
1 assoc. B

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament Àrea de coneixement Categoria

Psicologia Psicologia evolutiva 1 ajudant
Personalitat 1 assoc. B

0,5 assoc. tipus 3
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Departament Àrea de coneixement Categoria

Pedagogia Teoria i història 1 ajudant
5,5 assoc. tipus 3

FACULTAT DE QUÍMICA

Departament Àrea de coneixement Categoria

Química Química 9 assoc. B tipus 3
Matemàtiques 2 assoc. A tipus 3

Bioquímica i Biotecnologia Bioquímica i biologia mol·lecular 1 ajudant

Ciències Mèdiques Bàsiques Biologia cel·lular 1 assoc. A

ESCOLA D’ENOLOGIA

Departament Àrea de coneixement Categoria

Bioquímica i Biotecnologia Nutrició i bromatologia 1 CU

40 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven els concursos de profes-
sorat que figuren com a annex:

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER COBRIR PLACES DE PROFESSORAT

Departament Àrea de coneixement Categoria Places Adscripció

Història i Geografia Geografia humana TUI 1
Música assoc. 18 cr. 1
Ciències i tècniques historiogràfiques ajudant LRU 1
Prehistòria ajudant LRU 1

Antropologia Social i Filosofia Antropologia social ajudant LRU 1

Filologies Romàniques Filologia espanyola ajudant LRU 1
assoc. 18 cr. 1

Filologia Anglo-germànica Filologia anglesa TUI 1
assoc. 18 cr. 1

Pedagogia Teoria i història de l’educació ajudant LRU 1

Psicologia Personalitat, avaluació i tractament psicol. assoc. 18 cr. 1
Psicologia evolutiva i de l’educació ajudant LRU 1

Enginyeria Electrònica Tecnologia electrònica TEUI 2
Enginyeria de sistemes i automàtica TEUI 1

Enginyeria Química Estadística i investigació operativa TUI* 1
Enginyeria química TUI* 3

CEUI* 2
assoc. 18 cr. 2

Estadística i investigació operativa assoc. 18 cr. 1

Enginyeria Informàtica Matemàtica aplicada TEUI 1
ajudant LRU 1

Arquitectura i tecnologia de computadors TEUI 1
Llenguatges i sistemes informàtics TEUI 2

Enginyeria Elèctrica i Mecànica Màquines i motors tèrmics TEUI 1
Enginyeria elèctrica assoc. 18 cr. 1
Enginyeria mecànica assoc. 18 cr. 1

Ciències Mèdiques Bàsiques Medicina preventiva i salut pública TEUI 1
assoc. 9 cr. 4

Farmacologia TEUI 1
Biologia cel·lular assoc. 18 cr. 1
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Departament Àrea de coneixement Categoria Places Adscripció

Ciències morfològiques assoc. 18 cr. 5
ajudant LRU 2

Medicina i Cirurgia Medicina TUI (TP) 1 Hosp. Joan XXIII
TUI (TP) 1 Hosp. Sant Joan
assoc. M. 9 cr. 1 Hosp. Sant Joan
ajudant LRU 1

Pediatria TUI (TP) 1 Hosp. Sant Joan
Fisioteràpia TEUI (TP) 1 Hosp. Joan XXIII

TEUI (TP) 2 Hosp. Sant Joan
assoc. 18 cr. 1
assoc. M. 18 cr. 1 CAP Sant Pere
assoc. M. 18 cr. 1 Hosp. Joan XXIII
assoc. 9 cr. 7
assoc. M. 9 cr. 1 CAP Sant Pere
assoc. M. 9 cr. 1 Pius Hospital de Valls
assoc. M. 9 cr. 1 Hosp. S. Pau i S. Tecla
assoc. M. 9 cr. 1 Hosp. Sant Joan

Cirurgia assoc. M. 9 cr. 2 Hosp. Sant Joan
assoc. M. 9 cr. 1 Hosp. Joan XXIII 

Infermeria Infermeria assoc. 18 cr. 3
assoc. 9 cr. 1

Gestió d’Empreses i Economia Economia financera i comptabilitat TUI 2
TEUI 1
assoc. 18 cr. 1

Economia aplicada TEUI 3
assoc. 18 cr. 1

Fonaments d’anàlisi econòmica TUI 1
TEUI 1

Organització d’empreses TUI 2
TEUI 2
assoc. 18 cr. 1

Sociologia assoc. 18 cr. 1

Dret Filosofia del dret, moral i política TUI 1
Dret internacional privat TEUI 1
Dret del treball i de la seguretat social assoc. 18 cr. 2
Dret mercantil assoc. 18 cr. 1
Dret administratiu assoc. 18 cr. 2
Dret financer i tributari assoc. 9 cr. 2
Dret civil assoc. 9 cr. 1

ajudant LRU 1
Dret eclesiàstic de l’estat assoc. 9 cr. 1
Dret internacional públic i relacions int. ajudant LRU 1

TUI: titular d’universitat interí TEUI: titular d’escola universitària interí
CEUI: catedràtic d’escola universitària interí (TP): temps parcial
assoc. 18 cr.: associat 6 hores assoc. 9 cr.: associat 3 hores
assoc. M. 18 cr.: associat mèdic 6 hores assoc. M. 9 cr.: associat mèdic 3 hores

El termini per presentar instàncies finalitza el 28 de juliol de 1995.
Lloc de presentació: Registre General de la Universitat Rovira i Virgili, c/ de l’Escor-

xador, s/n, 43003, Tarragona.
Informació i recollida d’instàncies: Servei de Recursos Humans de la Universitat Ro-

vira i Virgili, tel. 55 95 04.

(*) Per a aquestes places el termini de presentació de sol·licituds serà el dia 31 de gener
de 1996.

41 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova l’augment del personal
d’administració i serveis per aplicació del pressupost de 1995, que figura
com a annex:

Full Oficial 11 / març de 1996 Núm. 40-4181



RECTORAT

Plaça Nivell

1 adjunt al gerent de Serveis I
2 auxiliars administratius (tarda) D 12
1 tècnic de publicacions II
1 aparellador II
1 tècnic esports III (jornada completa) I
1 tècnic lingüístic (jornada completa) I
1 tècnic pool recerca III
1 auxiliar administratiu pool recerca (1/2) IV
1 administratiu SGA C14

SERVEIS UNIVERSITARIS

Plaça Nivell

1 tècnic Servei Recursos Tècnics I
1 tècnic Servei Recursos Científics III
1 tècnic Servei Recursos Tècnics III

CENTRES

Plaça Nivell

1 admimistratiu Secretaria ETSEQ C14
1 tècnic informàtic ETSE III
1 tècnic informàtic FQ-Resta III
1 tècnic informàtic FCEE-FMCS III

DEPARTAMENTS

Plaça Nivell

1 tècnic Enginyeria Electrònica III
1 tècnic Enginyeria Elèctrica i Mecànica III
1 tècnic Ciències Mèdiques Bàsiques II
1 tècnic Medicina i Cirurgia I
1 auxiliar Secretaria Filologia Catalana D12

42 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven els concursos de trasllat
del personal d’administració i serveis, que figuren com a annex:

CONCURS DE MÈRITS

MARC LEGAL

Art. 66 de la Llei 9/1994 (addició d’un article 34 bis a la Llei 17/1985)
En la selecció de personal cal tenir en compte especialment l’adequació del sistema

selectiu al contingut dels llocs de treball que s’hagin d’ocupar, de manera que s’analitzin
els mèrits i l’experiència dels aspirants i llur capacitat i idoneïtat per al desenvolupament
de les funcions públiques. En aquest sentit, es poden incloure en els procediments se-
lectius valoracions sobre les experiències assolides i els coneixements teòrics, proves
mèdiques o físiques, tests psicotècnics o professionals, entrevistes, proves pràctiques i,
en general, altres instruments que ajudin a determinar d’una manera objectiva els mè-
rits, la capacitat i la idoneïtat dels aspirants en relació amb el contingut dels llocs de tre-
ball que hagin d’ocupar. Així mateix, es poden establir proves alternatives dins d’un ma-
teix cos o una mateixa escala en relació amb les especialitats corresponents dels llocs
de treball que s’hagin de proveir.

Art. 27 de la Llei 9/1994 (modifica l’article 47 de la Llei 17/1985)

CONCURS

Constitueix el sistema normal de provisió i s’efectua mitjançant convocatòria pública, en
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la qual s’han d’establir els mèrits i la capacitat que han d’ésser considerats per determi-
nar la idoneïtat dels aspirants, atenent especialment els requisits exigibles segons les ca-
racterístiques de cada lloc de treball. També s’han de considerar, en relació amb el lloc
a pro v e i r, la valoració del treball desenvolupat, els cursos de formació i perf e c c i o n a-
ment, l’antiguitat, el grau personal, les titulacions acadèmiques i el nivell de coneixe-
ment de la llengua catalana.

Els concursos de provisió poden ésser generals, en què es convoquen globalment
grups de lloc de característiques similars, o específics, en què cada lloc es convoca in-
dividualitzadament, atenent la naturalesa, les tasques o les responsabilitats genèriques
dels llocs a proveir.

En aquests concursos, amb la finalitat d’avaluar els coneixements, les habilitats, la
idoneïtat i la capacitat d’adaptació al nou lloc dels candidats, es pot exigir, a més, l’ela-
boració de memòries, la realització d’entrevistes i tests professionals o la valoració d’in-
formes d’avaluació o d’altres sistemes similars. En aquest sentit, s’ha de reglamentar l’e-
laboració periòdica d’un informe d’avaluació.

Els llocs de cap de negociat, de cap de secció, de cap de servei i assimilats, i els llocs
singulars que exigeixin tècniques o responsabilitats especials o les condicions d’ocupa-
ció dels quals tinguin peculiaritats pròpies, es proveeixen per concurs específic, llevat
que constin en la relació de llocs de treball com a llocs de lliure designació.

PROPOSTA DE BAREM

Bloc 1. Aspectes que cal valorar

a) experiència
b) grau
c) antiguitat
d) titulació
e) formació
f) català
El candidat farà una presentació d’aquests aspectes a partir d’un currículum degu-

dament justificat, en el qual no es detallaran únicament els mèrits, sinó que es descriu-
ran aspectes com itinerari professional, contingut dels llocs de treball desenvolupats,
tècniques adquirides, formació assolida, etc.

Per valorar els aspectes d’aquest primer bloc, el tribunal pot utilizar, si existeixen, in-
formes d’avaluació.

Bloc 2. Memòria/prova pràctica

Els candidats de places singulars, que requereixin concursos específics, presentaran i
defensaran davant del tribunal una memòria explicativa del contingut del lloc de treball
a ocupar que inclogui planificació de tasques, priorització d’objectius, relació amb altres
llocs de treball, etc.

En places de contingut genèric, que es resolguin per concursos generals, els candi-
dats hauran de realitzar una prova pràctica relacionada amb el contingut del lloc de tre-
ball a desenvolupar.

Bloc 3. Entrevista

El tribunal realitzarà una entrevista als candidats per valorar tots els aspectes que cre g u i
o p o rtuns, per sol·licitar-los ampliacions o explicacions sobre aspectes curriculars o, sim-
plement, per valorar-los definitivament la idoneïtat en l’ocupació del lloc de treballpel qual
c o n c u r s e n .

CONCURS DE MÈRITS

Calendari

1. Atès el moment en què es troben les negociacions amb els sindicats, és probable que
la convocatòria i el barem del concurs de mèrits es pugui aprovar en la Junta de Govern
del mes de juny.

2. Per no reunir-se els tribunals durant el mes de juliol, aquests podrien actuar durant
la segona quinzena de setembre. Això donaria al Servei de Recursos Humans un temps
bastant ampli per poder valorar totes les sol·licituds.

3. Si el 30 de setembre tots els tribunals s’han reunit, les destinacions de cada con-
cursant poden tenir efectes en data 1 d’octubre de 1995.

Tribunals

Tenint en compte les places que sortiran a concurs, es proposa que actuïn els tribunals
següents:

♦ 1 tribunal per a la plaça de l’escala A
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♦ 1 tribunal per a les places de l’escala B (biblioteques)
♦ 1 tribunal per a les places de les escales C i D
♦ 1 tribunal per a les places de l’escala E 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
100 D12/18
124 D12/18
129 D12/18
143 E10/14
144 E10/14
145 E10/14
146 E10/14

Facultat de Lletres
103 D12/18
127 D12/18
147 E10/14
223 E10/14
154 E10/14

Facultat de Química
106 D12/18
107 D12/18
152 E10/14

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
123 D12/18
149 E10/14
150 E10/14
151 E10/14

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
98 D12/18
99 D12/18
139 E10/14
140 E10/14
142 E10/14

Facultat de Ciències Jurídiques
96 D12/18
97 D12/18
136 E10/14
137 E10/14
138 E10/14

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
92 D12/18
93 D12/18
94 D12/18
134 E10/14
135 E10/14
159 E10/14

Escola Universitària d’Infermeria
91 D12/18
130 E10/14

Escola d’Enologia
131 E10/14

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
C 14/22

Història i Geografia
64 C14/22

Antropologia Social i Filosofia
105 D12/18

Filologies Romàniques
104 D12/18
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Filologia Anglo-germànica
125 D12/18

Pedagogia
102 D12/18

Psicologia
101 D12/18

Química
67 C14/22

Bioquímica i Biotecnologia
59 C14/22

Enginyeria Electrònica
60 C14/22

Enginyeria Química
95 D12/18

Enginyeria Informàtica
62 C14/22

Enginyeria Elèctrica i Mecànica
61 C14/22

Medicina i Cirurgia
66 C14/22

Infermeria
90 D12/18

Gestió d’Empreses i Economia
50 C14/22

Dret
63 C14/22

Filologia Catalana
D12/18

Gabinet del Rector
53 C18/22
68 C14/22
69 C14/22
108 D12/18
109 D12/18
110 D12/18

D12/18 (horari tarda)
D12/18 (horari tarda)

Gerència
57 C14/22
126 D12/18

Edifici Rectorat
155 E10/14
156 E10/14
157 E10/14
158 E10/14

Servei de Gestió Acadèmica
C14/22

58 C14/22
115 D12/18
116 D12/18
117 D12/18

Servei de Recursos Humans
75 C14/22
76 C14/22
77 C14/22
119 D12/18
120 D12/18
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Servei de Gestió Econòmica
72 C14/22
73 C14/22
112 D12/18
113 D12/18
114 D12/18

Servei de Gestió de la Recerca
71 C14/22
121 D12/18

Consell Econòmic
111 D12/18

Institut de Ciències de l’Educació
122 D12/18
128 D12/18

Servei de Recursos Científics
78 C14/22

Servei Lingüístic
79 C14/22
118 D12/18

Servei d’Afers Generals 
7 A24/27 cap del Servei

Servei de Biblioteca
80 C14/22 cap de Secció de Catalogació
19 B18/26 cap de Secció de Préstec Interbibliotecari
30 B18/26 cap d’Adquisicions
32 B18/26 
17 B18/24
20 B18/24
31 B18/24

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
39 B18/24

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
38 B18/24

Facultat de Ciències Jurídiques
14 B18/26 cap de biblioteca

Escola Universitària d’Infermeria 
36 B18/26 cap de biblioteca

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
9 B18/26 cap de biblioteca

Escola d’Enologia 
37 B18/26 cap de biblioteca

Facultat de Lletres/Química
21 B18/24
22 B18/24
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43 Acord de 27 de gener de 1995, de Claustre Universitari, pel qual es pro-
clama rector electe de la Universitat Rovira i Virgili el Dr. Joan Martí i Cas-
tell.

44 Acord de 5 d’abril de 1995, de Claustre Universitari, pel qual es ratifica la
proposta de nomenament com a síndic de greuges de la Universitat Rovi-
ra i Virgili el Sr. Matias Vives March.

45 Acord de 5 d’abril de 1995, de Claustre Universitari, pel qual es ratifica,
a proposta del re c t o r, el Comitè Acadèmic constituït pels membres se-
güents: Dr. Francesc Castells Piqué, Dra. Virginia Cádiz Deleito, Dr. Joan
Prat Carós, Dr. Estanislau Pastor Mallol, Dr. Jordi Mallol Mirón i Dr. Joan
F. Alcina Rovira.

46 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aproven com a membres represen-
tants de la Universitat al Consell Interuniversitari de Catalunya, a més del
rector com a membre nat, el Dr. Lluís Arola i Ferrer, el Dr. Azael Fabregat
i Llangostera, i el Sr. Òscar Humberto Burcet Rayo (alumne).

47 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aprova la designació de vocals a les
comissions d’Estatuts, que figura com a annex:

Comissió de Docència i Convalidacions

President: vice-rector de Docència, Dr. Josep Oliveras i Samitier
Vocals:
Sr. Jesús Gallegos López
Sra. Fàtima Pérez Boutom

Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic

President: vice-rector de Centres i Departaments, Dr. Lluís Arola i Ferrer
Vocals:
Dr. Xavier Rius Ferrús
Dr. Francesc Giralt Prat
Dr. Francesc Castells Piqué
Dr. Josep M. Llobet Mallafré
Dr. Joan Prat Carós
Dr. Martí Oliva Furés
Sr. Enric Anton Grau
Sra. Montserrat Vallès Serra
Sr. Enrique Tricaz Moragas
Sr. Lluís Mateo Ruiz
Un alumne per designar

Comissió d’Avaluació del PAS

President: vice-rector de Centres i Departaments, Dr. Lluís Arola i Ferrer
Vocals:
Sra. Sílvia M. Sancho Roca
Dr. Ángel-Pío González Soto
Dra. Virginia Cádiz Deleito
Sr. Robert Sastre Martí
Sra. Amparo Aguilar Lázaro
Sr. Jordi Clavero Royo
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Sra. Àngels Jové Guasch
Sr. Xavier Sevil Andújar
Sra. Àngels Olivé Conde 

Comissió Econòmica

President: rector o vice-rector d’Economia, Dr. Azael Fabregat i Llangostera
Vocals:
Sr. José Luis González Ugarte
Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Sr. Jesús Gallegos López
Sr. Ricard Rivero Farina
Sr. Robert Sastre Martí

Comissió de Política Lingüística

President: vice-rector de Relacions Exteriors, Dr. Josep M. Olivé
Vocals:
Sr. Alfons Gregori Gomis
Sra. Montserrat Montané Mora
Sra. Itziar Blas Martínez
Sr. Víctor Verge Vives
Sra. Josepa Amador Merino
Sra. M. Cinta Olivé Conde

48 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aprova la relació de representants
de la Junta de Govern al Consell Social, que figura a continuació:

Membres nats: el rector, el secretari general i la gerent
Membres representants de la Junta de Govern:
Dr. Lluís Arola i Ferrer
Dr. Azael Fabregat i Llangostera
Dr. Josep M. Olivé i Plana
Dr. Josep Anton Ferré i Vidal
Dr. Jaume Vernet i Llobet
Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Tres alumnes per designar

49 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aprova la relació de membres de les
comissions delegades, que figura a continuació:

Comissió Delegada d’Ordenació Acadèmica

President: Dr. Lluís Arola i Ferrer
Vocals:
Dr. Lluís Massana Marín
Dra. Carme Vives Relats
Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz
Dr. Ángel-Pío González Soto
Dr. Antoni Terceño Gómez
Dr. Jaume Vernet Llobet
Dra. Rosa Caballol Lorenzo
Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Dr. Albert Mas Baron
Sr. Joan Sivill Colet
Sr. José Antonio Martínez Naya

Comissió Delegada de Professorat

President: Dr. Lluís Arola i Ferrer
Vocals:
Dr. Alberto Martínez Vea
Dra. Margarida Aritzeta Abad
Dr. José Eugenio García-Albea Ristol
Dr. Agustí Segarra Blasco
Dr. Sergio Castillón Miranda
Dr. Francesc Xavier Grau Vidal
Dr. Xavier Correig Blanchar

Comissió Delegada del PAS

President: Dr. Lluís Arola i Ferrer
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Vocals:
Dra. Carme Vives Relats
Dr. Ángel-Pío González Soto
Dr. Antoni Terceño Gómez
Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Sra. Sílvia M. Sancho Roca
Sra. Patrícia Olivé Conde
Sra. Montserrat García Gonzálvez
Sra. Josepa Gallofré Pujol
Sr. Santiago Moreno Olmedo
Sr. José M. Sánchez Fernández

Comissió Delegada de Política Docent

President: Dr. Josep Oliveras i Samitier
Vocals:
Dr. Lluís Massana Marín
Dr. Jordi Lamarca Margalef
Dra. Esther Forgas Berdet
Dr. Jaume Vernet Llobet
Dra. Rosa Caballol Lorenzo
Dr. Xavier Farriol Roigés
Dr. Albert Bordons de Porrata Doria
Sr. Albert Miró Rovira
Sr. José Antonio Martínez Naya
Sr. Esteban Iniesta Barberá

Comissió Delegada de Política Científica

Presidenta: Dra. Carmen Claver Cabrero
Vocals:
Dr. Josep Lluís Domingo Roig
Dr. Francisco Javier Faci Lacasta
Dr. Jordi Lamarca Margalef
Dr. Ángel De Sola Dueñas
Dr. Albert Bordons de Porrata Doria
Dr. Xavier Farriol Roigés
Dr. Eduard Montseny Masip
Un alumne de 3r cicle

Comissió Delegada de Política Cultural

Presidenta: Dra. Carme Borbonès i Brescó
Vocals:
Dr. Alberto Martínez Vea
Dra. Esther Forgas Berdet
Dr. Ángel de Sola Dueñas
Dr. Eduard Montseny Masip
Sr. F. Javier Blázquez García
Sr. Joan López Blaya
Sr. Albert Miró Rovira
Sr. Santiago Moreno Olmedo

Comissió Delegada de Política Econòmica

President: Dr. Azael Fabregat i Llangostera
Vocals:
Dr. Josep Lluís Domingo Roig
Dra. Margarida Aritzeta Abad
Dr. Ángel-Pío González Soto
Dr. Antoni Terceño Gómez
Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Dr. Albert Mas Baron
Dr. Sergio Castillón Miranda
Sra. Sílvia M. Sancho Roca
Sr. Àlex Rovira Lizana
Sra. Josepa Gallofré Pujol

Comissió Delegada de Política d’Infraestructures

President: Dr. Josep Guasch i Torres
Vocals:
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Dr. Lluís Massana Marín
Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz
Dr. Francisco Javier Faci Lacasta
Dr. Jaume Vernet Llobet
Dra. Rosa Caballol Lorenzo
Dr. Francesc Xavier Grau Vidal
Dr. Xavier Correig Blanchar
Sra. Sílvia M. Sancho Roca
Sr. Jordi de la Torre Gallart
Sr. José Luis Valdivieso Álvarez

Comissió Delegada de Política Exterior

President: Dr. Josep M. Olivé i Plana
Vocals:
Dra. Carme Vives Relats
Dr. José Eugenio García-Albea Ristol
Dr. Agustí Segarra Blasco
Dr. Albert Mas Baron
Sr. Fernando Bravo Lara
Sr. Ricard Rivero Farina
Sra. Patrícia Olivé Conde

50 Acord de 3 d’abril 1995, pel qual s’aprova la renovació dels següents con-
tractes d’associat tipus 2 per al curs 1995-96:

Departament d’Infermeria: Anna Maria Ollé Gilabert
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques: Luis Martín Muñoz 

51 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aprova la composició de les comis-
sions de selecció de les proves selectives per a la contractació eventual de
personal laboral del grup I, que figuren a continuació:

Proves selectives per a la contractació eventual de personal laboral del grup I
1.1. Plaça: tècnic del Laboratori de Fonètica
1.1.a. Comissió de selecció
Presidenta titular: Sra. Sílvia M. Sancho Roca
President suplent: Sr. Carles García Mellado
Vocal titular: Sra. Helena Fraga González
Vocal suplent: Sr. Lluís Mateo Ruiz
Vocal titular: Dr. Miquel Àngel Pradilla Cardona
Vocal suplent: Dra. Esther Forgas Berdet
Vocal titular: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal suplent: Sr. Santiago Moreno Olmedo
Vocal titular: Sra. Carmen Crespo Blázquez
Vocal suplent: Sr. Ramon Guerrero Grueso
1.2. Plaça: tècnic de l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI)
1.2.a. Comissió de selecció
Presidenta titular: Sra. Sílvia M. Sancho Roca
President suplent: Sr. Carles García Mellado
Vocal titular: Dra. Carmen Claver Cabrero
Vocal suplent: Dr. Josep Guasch Torres
Vocal titular: Dr. Lluís Arola Ferrer
Vocal suplent: Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Vocal titular: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal suplent: Sr. Jordi Cartañà Solé
Vocal titular: Sr. Ramon Guerrero Grueso
Vocal suplent: Sra. Carmen Crespo Blázquez

52 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual s’aprova la composició dels tribunals
qualificadors de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de
contracte laboral indefinit, que figuren a continuació:

Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral in -
definit
2.1. Plaça: tècnic del grup I del Servei de Tecnologia Química
2.1.a. Tribunal qualificador
Presidenta titular: Sra. Sílvia M. Sancho Roca
President suplent: Sr. Carles García Mellado
Vocal titular: Sra. Helena Fraga González
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Vocal suplent: Sr. Lluís Mateo Ruiz
Vocal titular: Dr. Francesc Giralt Prat
Vocal suplent: Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Vocal titular: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal suplent: Sr. Santiago Moreno Olmedo
Vocal titular: Sra. Patrícia Olivé Conde
Vocal suplent: Sra. Montserrat García Gonzálvez
2.2. Plaça: tècnic del grup I en Gestió Ambiental i Auditories del Servei de Tecnologia
Química
2.2.a. Tribunal qualificador
Presidenta titular: Sra. Sílvia M. Sancho Roca
President suplent: Sr. Carles García Mellado
Vocal titular: Sra. Helena Fraga González
Vocal suplent: Sr. Lluís Mateo Ruiz
Vocal titular: Dr. Francesc Giralt Prat
Vocal suplent: Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Vocal titular: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal suplent: Sr. Santiago Moreno Olmedo
Vocal titular: Sra. Carmen Crespo Blázquez
Vocal suplent: Sr. Ramon Guerrero Grueso
2.3. Plaça: tècnic del grup II (APQUA) del Servei de Tecnologia Química
2.3.a. Tribunal qualificador
Presidenta titular: Sra. Sílvia M. Sancho Roca
President suplent: Sr. Carles García Mellado
Vocal titular: Sra. Helena Fraga González
Vocal suplent: Sr. Lluís Mateo Ruiz
Vocal titular: Dra. Magda Medir Mercè
Vocal suplent: Dr. Francesc Giralt Prat
Vocal titular: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal suplent: Sr. Santiago Moreno Olmedo
Vocal titular: Sra. Carmen Crespo Blázquez

53 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual es nomena doctor honoris causa el
Sr. Joan Perucho a proposta del Comitè Acadèmic (art. 126.2.e dels Es-
tatuts), i a iniciativa del rector i del Consell del Departament de Filologia
Catalana, per acord unànime; i el Dr. Lluís Delclòs, a proposta del Comitè
Acadèmic (art. 126.2.e dels Estatuts), i a iniciativa del rector i de la Junta
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i dels consells dels de-
partaments de Medicina i Cirurgia, i de Ciències Mèdiques Bàsiques, en
tots tres casos per acord unànime.

54 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven els tribunals de les pro-
ves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió B, que figuren com a an-
nex:

Proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió 
Nombre de places: 4 (2 places per al torn de promoció interna i 2 places per al torn

lliure)
Tribunal

President titular: Dr. Lluís Arola i Fer rer, vice-rector de Centres i Departaments
President suplent: Dr. Azael Fabregat Llangostera, vice-rector d’Economia
Vocal titular: Sra. Sílvia M. Sancho Roca, gerent de la Universitat
Vocal suplent: Sra. Helena Fraga González, cap del Servei de Recursos Humans
Vocal titular: Dr. Ponç Mascaró Forcada, en representació de l’Escola d’Administració
Pública
Vocal suplent: Sr. Enrique Gallego Sirvent, en representació de l’Escola d’Administració
Pública
Vocal titular: Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, professor titular d’escola universitària
Vocal suplent: Sr. Lluís Torres Gozálbez, professor titular d’escola universitària
Vocal titular: Xavier Sevil Andújar, funcionari de l’escala de gestió de la Universitat
Vocal suplent: Esperança Manera Roca, funcionària de l’escala de gestió de la Universitat
Nombe de places: 1
Plaça: cap de Secció de Comptabilitat (Servei de Gestió Econòmica)
Tribunal
President titular: Dr. Azael Fabregat Llangostera, vice-rector d’Economia
President suplent: Dr. Josep Guasch Torres, vice-rector d’Infraestructures
Vocal titular: Sra. Sílvia M. Sancho Roca, gerent de la Universitat
Vocal suplent: Sra. Helena Fraga González, cap del Servei de Recursos Humans
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Vocal titular: Dr. Ponç Mascaró Forcada, en representació de l’Escola d’Administració
Pública
Vocal suplent: Sr. Enrique Gallego Sirvent, en representació de l’Escola d’Administració
Pública
Vocal titular: Sr. Ramon M. Burrut Ribes, professor titular d’escola universitària
Vocal suplent: Sra. Misericòrdia Vilella Bach, professora titular d’escola universitària
Vocal titular: Sra. Ariadna Casals Garcia, funcionària de l’escala de gestió de la Universi -
tat
Vocal suplent: Sra. Marta Sedó Ramon, funcionària de l’escala de gestió de la Universi-
tat.

55 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova el canvi d’àrea de la Dra.
M. José Figueras Salvat, professora titular d’universitat del Departament
de Ciències Mèdiques Bàsiques, que passa de Microbiologia a Biologia
Cel·lular.

56 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova la composició de tribunals
i els alumnes proposats per rebre el premi extraordinari de llicenciatura
dels cursos 1992-93 i 1993-94 dels centres següents:

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Faculat de Química

PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURA

La Normativa de premis extraordinaris de llicenciatura aprovada per aquesta Universi-
tat preveu que la Junta de Govern ha d’aprovar la composició de tribunals i els alumnes
premiats als quals els serà lliurat el títol corresponent en la inauguració del curs.

És en aquest sentit que els centres han fet arribar la composició esmentada, així com
la relació dels alumnes proposats per a l’obtenció dels premis pel que fa als cursos 1992-
93 i 1993-94.

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

1992-93
Composició tribunal: Dr. Jordi Mallol Mirón, president

Dr. Daniel del Castillo Dejardín, secretari
Dr. Carles Martí Henneberg
Dr. Joan Vilaplana Vilaplana
Dr. Alberto Martínez Vea

Alumna proposada: Gertrudis Martí Aramir

1993-94
Composició tribunal: Dr. Josep Guarro Artigas, president

Dra. Rosa Solà Alberich, secretària
Dr. Lluís A. Luengo Rodríguez de Ledesma
Dr. Carles Martí Henneberg
Dr. Mariano Hernaiz Martínez

Alumne proposat: Rubén Hernández Alcoceba

FACULTAT DE LLETRES

1992-93 i 1993-94
Composició tribunal: Dr. Joan Josep Pujadas, president

Dr. Jordi Lamarca Margalef, secretari
Dr. Francisco J. Faci Lacasta

1992-93
Alumnes proposats: Filologia No n’hi ha

Història General i Geografia No n’hi ha

1993-94
Alumnes proposats: Filologia No n’hi ha

Història General i Geografia Jordi Blay Boqué

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

1992-93 i 1993-94
Composició tribunal: Dr. Estanislau Pastor Mallol, president

Dr. Vicent Ferreres Pavia, secretari
Dr. José Eugenio García-Albea Ristol
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1992-93
Alumnes proposades: Pedagogia Núria Solé Fortuny

Psicologia Montserrat Moreno González

1993-94
Alumnes proposades: Pedagogia Fàtima Lladó Soler

Psicologia Margarita Arín Martínez

FACULTAT DE QUÍMICA 

1992-93 i 1993-94
Composició tribunal: Dra. Pilar Callao Lasmarias, presidenta

Dra. Ana Mantecón Arranz, secretària
Dra. Josepa Salvadó Rovira

1992-93
Alumne proposat: Joan Ferré Baldrich

1993-94
Alumne proposat: No n’hi ha
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57 Acord de 3 d’abril de 1995, pel qual es ratifiquen els convenis següents: 

Conveni interuniversitari per a l’actuació conjunta en l’àmbit de les publicacions.

Conveni entre l’Ajuntament de Ta rragona, la Fundació d’Estudis Universitaris de Ta r-
ragona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i la Caixa de Tarragona per a l’orga-
nització de la Univerciutat.

Conveni marc per a l’establiment de les bases de col·laboració entre la Universitat Ro-
vira i Virgili i l’Ajuntament de Valls per fomentar i desenvolupar projectes educatius, de
formació d’investigació, tecnològics, culturals i socials que estimulin la dinàmica local i
comarcal.

Conveni específic per al desenvolupament d’activitats educatives entre el Departa-
ment de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pública Municipal per
a la Infància i la Joventut.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Es-
panya) i l’Acadia University (Wolfville, Nova Scotia, Canadà).

58 Acord de 29 de maig de 1995, pel qual es ratifiquen els convenis se-
güents: 

Conveni d’adscripció i col·laboració acadèmica entre la Universitat Rovira i Virgili i
l’Escola Universitària Sancta Maria Maris de Coma-ruga (el Vendrell).

Conveni marc per al desenvolupament de programes de cooperació educativa entre
el Departament de Química de la Universitat Rovira i Virgili i l’Europea Central Nucle-
ar Vandellòs II AIE.

Conveni específic de col·laboració entre la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat Rovira i Virgili i Reus Desenvolupament Econòmic, SA.

Conveni específic de col·laboració entre la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Municipal de Formació i Empresa
de Reus.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de
Salta (Argentina).

59 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual es ratifiquen els convenis següents: 

Acord interuniversitari de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili (Espanya) i
la Université Paul Sabatier Toulouse III (França).

Conveni de cooperació entre la Université René Descartes (París, França) i la Uni-
versitat Rovira i Virgili (Catalunya, Espanya). 

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Dona i la Universitat Rovira i Vir-
gili per a l’organització del Col·loqui Paraula de Dona.

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Vir-
gili de Tarragona, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Col·legi de Secre-
taris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona. 

Acord marc de col·laboració entre la Comissió Interdepartamental de Recerca i In-
novació Tecnològica (CIRIT) i la Universitat Rovira i Virgili per desenvolupar el progra-
ma de foment general del Pla de recerca de Catalunya 1993-96.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Caixa d’Es-
talvis i Pensions de Barcelona.
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del personal d’administració i serveis. FOU 11, pàg. 82

Càrrecs, nomenaments i personal

53 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual es nomena doctor honoris causa el
Sr. Joan Perucho a proposta del Comitè Acadèmic (art. 126.2.e dels Esta-
tuts), i a iniciativa del rector i del Consell del Departament de Filologia Ca-
talana, per acord unànime; i el Dr. Lluís Delclòs, a proposta del Comitè
Acadèmic (art. 126.2.e dels Estatuts), i a iniciativa del rector i de la Junta
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i dels consells dels depar-
taments de Medicina i Cirurgia, i de Ciències Mèdiques Bàsiques, en tots
tres casos per acord unànime. FOU 11, pàg. 91

54 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aproven els tribunals de les pro-
ves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió B. FOU 11, pàg. 91

55 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova el canvi d’àrea de la Dra.
M. José Figueras Salvat, professora titular d’universitat del Departament de
Ciències Mèdiques Bàsiques, que passa de Microbiologia a Biologia Cel·lu-
lar. FOU 11, pàg. 92

56 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual s’aprova la composició de tribunals
i els alumnes proposats per rebre el premi extraordinari de llicenciatura
dels cursos 1992-93 i 1993-94 de diversos centres. FOU 11, pàg. 92

Convenis

59 Acord de 7 de juliol de 1995, pel qual es ratifiquen diversos convenis. 
FOU 11, pàg. 94
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