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Disposicions

1  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual, davant els problemes sorgits en la inter-
pretació de la Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de final
d’estudis, que en dificulten el compliment exacte, s’acorda delegar a la Comis-
sió de Política Docent la decisió de concedir els premis extraordinaris de final
d’estudis.

2  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la Normativa acadèmica dels
estudis de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex:

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT 

La Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma 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’estudis universitaris, l’obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis postgra-
duats (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).

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 i instituts elaborar els programes de doctorat i elevar la pro-
posta 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 corres-
ponents a la seva àrea o àrees de coneixement, acompanyats de l’informe del consell
del departament.

En principi, i com a norma general, només podrà presentar-se un programa per
departament. En el cas que un programa de doctorat vulgui preveure més d’una especi-
alització, aquest programa ha de mantenir un tronc comú general i uns cursos diferenci-
ats i estructurats en un àmbit de recerca, de manera que permeti als alumnes escollir els
cursos més adequats per a la seva formació.

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 investi-
gadores 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.

Per a cada programa de doctorat, el departament especificarà els cursos que s’im-
parteixen sota la seva direcció i els que es desenvolupen sota la direcció d’altres. A més,
en les propostes els departaments hauran de fer constar el tipus (fonamentals, metodolò-
gics i afins), els períodes en què es portaran a terme, el caràcter (obligatori/optatiu), el
nombre de crèdits, el professorat que els impartirà, el nombre màxim de places, la titu-
lació d’entrada, les dates de preinscripció, els criteris d’admissió, la titulació de sortida i
el centre on es vinculen.

Es recomana que els títols dels programes i els dels diferents cursos fonamentals i
metodològics siguin suficientment genèrics per mantenir-se mentre duri el programa,
independentment del contingut específic del curs i del professor que l’imparteixi.

El programa de doctorat ha de preveure necessàriament cursos dels tres tipus.
La durada mínima dels programes serà de dos cursos acadèmics.
Per a les propostes s’haurà de tenir en compte que en cap cas el nombre total de

crèdits assignats al programa complet serà inferior a 35, dels quals 16 hauran de ser
fonamentals.

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.
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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 Junta de Govern 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
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.

Els programes que comptin amb un nombre de matriculats inferior a cinc alumnes
seran anul·lats i podran tornar-se a activar en el curs següent, amb la finalitat que comp-
tin amb un nombre mínim d’alumnes.

1.2. Estructura del currículum de l’alumne

El currículum de l’alumne ha de comprendre la superació d’un total de 32 crèdits, que
podrà obtenir per:

1.2.1 Cursos propis. El departament en podrà establir o no l’obligatorietat; en són
part integrant i es divideixen en:

a) Cursos i seminaris relacionats amb la metodologia i formació en tècniques
d’investigació.

b) Cursos i seminaris sobre els continguts fonamentals dels camps científic, tècnic o
artístic als quals està dedicat el programa corresponent. Com a mínim hauran de supe-
rar 12 crèdits.

c) Cursos i seminaris 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, avaluats, que seran reconeguts pel tutor i ratificats pel
departament.

c) Cursos de procedència diversa de nivell de qualitat equivalent als anteriors, ja
avaluats, que seran reconeguts pel tutor i ratificats pel departament.

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’obligatorietat de realitzar un o més treballs d’investigació.

El departament fixarà els criteris per a l’avaluació dels treballs d’investigació, que
hauran de ser aprovats per la Comissió de Doctorat. Una còpia del treball o treballs
d’investigació haurà de quedar arxivada a la secretaria del departament per passar pos-
teriorment, i dins els terminis legals, a l’Arxiu General de la Universitat.

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 i pel RD 537/88.

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.
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4. Ratificar, mitjançant un escrit raonat, l’autorització del director de la tesi quan
aquest no sigui professor del departament responsable del programa. En tots els casos,
l’alumne ha de ser admès al programa pel departament que n’és responsable. Aquest
extrem és certificat pel tutor en l’imprès de matrícula.

2.1 Admissió d’alumnes als programes de doctorat

Els alumnes que desitgin ser admesos en un programa de doctorat hauran de seguir 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) currículum
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’admesos i exclosos.

4. Una vegada finalitzada la fase d’admissió d’alumnes, el departament traslladarà
la relació d’admesos al centre corresponent.

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

En els programes de doctorat consten els títols pels quals poden accedir els alumnes.
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, en el qual es farà constar la proposta de titulació de sortida
(vegeu punt 2.5).

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
titulació 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 tre-
ball 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
estudis cursats, igualment legalitzat. Tots els documents caldrà que estiguin traduïts.

La sol·licitud i la documentació passaran a la comissió acadèmica del centre corres-
ponent, que farà l’informe sobre l’equivalència de la titulació i la trametrà al rector de la
Universitat Rovira i Virgili 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 espa-
nyoles que vulguin iniciar un programa a la Universitat, no cal que traslladin els seus
expedients, però sí que han de justificar la titulació en el moment d’ésser admesos al
programa 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.

Núm. 2



Full Oficial 16 / 26 de juny de 19968

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 visti-

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 docto-
rat a la Universitat d’origen i també ho comunicarà al centre corresponent, al qual es
trametrà 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
doctoral 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 sufici-

ència 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 docto-
rat a la Universitat d’origen i també ho comunicarà al centre corresponent, al qual es
trametrà la resolució juntament amb la documentació presentada per l’alumne.

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 resoldre 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 en la universitat d’origen (apartats 2.4 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, matrícula dels crèdits revalidats

per treballs d’investigació avaluats i matrícula d’altres crèdits reconeguts pel tutor i rati-
ficats pel departament.

Cursos propis del programa: els alumnes es matricularan de tots els cursos a la Uni-
versitat 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’alumne.
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Si forma part d’un altre programa aprovat per una altra universitat, s’haurà de forma-
litzar 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, ratificat pel departament.

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, ratificat pel departament.

Els alumnes de la nostra Universitat que, havent completat els cursos monogràfics,
hagin esgotat el termini per aprovar la tesi doctoral, podran iniciar un programa de doc-
torat. Dels cursos monogràfics realitzats es podrà fer un reconeixement de crèdits, si
s’escau, dintre dels 5 màxims autoritzats, amb la ratificació del departament. 

No s’admetrà la matrícula en assignatures ni activitats dirigides a alumnes de 1r
cicle, 1r o 2n cicle o 2n cicle.

Pel que fa a la matrícula dels cursos aliens previstos en els punts 2 i 3, cal que
l’alumne justifiqui aquest reconeixement en el moment de matricular-se, amb una certi-
ficació signada pel tutor i ratificada pel departament, acompanyada necessàriament del
document acreditatiu que justifica el reconeixement i que indica el tipus de curs, el
nombre de crèdits/hores cursats i l’avaluació. 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 revalidats— s’ha de
fer dins del termini de matrícula extraordinària, sempre que no els hagin pogut matricu-
lar dins el termini ordinari. Dels treballs de recerca (tesines, publicacions, etc.), el tutor
en pot proposar fer una convalidació de crèdits com a treball d’investigació, acompa-
nyada de la justificació documental, que serà ratificada pel departament.

3.1.2 ADAPTACIONS

L’alumne que, havent aprovat crèdits d’un programa, es vol matricular en un altre cor-
responent a la mateixa Universitat, pot acollir-se al procediment establert en aquest
apartat.

Primerament ha de demanar l’acceptació al nou programa amb l’imprès d’adapta-
ció 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
compulsada.

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’expedient de l’alumne, que constarà a la secretaria del centre on està vinculat el pro-
grama.

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 d’una altra universitat que, havent completat els cursos monogràfics, hagin
esgotat el termini per aprovar la tesi doctoral a la seva universitat, hauran de demanar el
trasllat en la forma i procediment previstos al capítol 2.4 d’aquesta normativa. S’hauran
d’incorporar a un programa de doctorat i, si s’escau, se’ls convalidaran els cursos
monogràfics realitzats.

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’acord amb l’imprès que li facilitarà la secretaria del centre, acompanyada del certifi-
cat oficial 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
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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 rea-
litzar 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

lliuri 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
suficiència 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’atorgament 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,
d’acord amb la distribució marcada en aquesta Normativa.

Cada departament ha de constituir una o diverses comissions, formades per tres pro-
fessors 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’atorgar
aquest reconeixement sobre la base de la valoració global i raonada dels coneixements
adquirits per l’alumne, dels treballs de recerca i projecte de tesi presentats per l’alumne.

La comissió del departament, establerta a aquest efecte, ha de fer un certificat
d’atorgament 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’alumne.

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-
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 relacionada
amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa que realitza, abans d’acabar
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 pro-
jecte de tesi i d’inscripció a la secretaria del centre on estigui matriculat. Aquesta
sol·licitud consta de tres fulls autocopiadors: l’original per al departament, una còpia
per al centre i una altra per a l’alumne.

L’alumne ha de presentar aquesta sol·licitud amb el vistiplau 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 departa-
ment donarà indicacions sobre la presentació dels projectes.

Quan el doctorand vulgui realitzar la tesi doctoral en un departament diferent
d’aquell que és responsable del programa, ho ha de fer constar expressament en la peti-
ció, a la qual adjuntarà, a més del projecte, la disposició d’acceptació de l’altre departa-
ment. El departament responsable del programa resoldrà sobre aquesta possibilitat. La
suficiència investigadora serà atorgada pel departament responsable del programa. En
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el títol de doctor ha de constar el programa cursat i el departament en què ha aconse-
guit 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 dirigir
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’investiga-
ció a què es refereix l’article 13 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordina-
ció 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
resoldre en aquest darrer 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 propo-
sat, 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’aquesta, 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 és un treball original d’investigació que 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:

◆ instància en què sol·licita l’ampliació del termini i justifica el retard en la presentació
◆ informe exhaustiu 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
director o directors per procedir a la presentació. Lliurarà un exemplar de la tesi acom-
panyat de l’autorització esmentada al departament. Examinada la tesi i els documents
que l’avalen, 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 Ges-
tió Acadèmica) un exemplar de la tesi, l’autorització del director per procedir a la  pre-
sentació, l’informe del departament, la proposta del tribunal, l’atorgament de la
suficiència investigadora i la còpia de la inscripció de la tesi. En el cas que hagi sol·lici-
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tat 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 coneixe-
ment al Servei de Gestió Acadèmica. Aquest ho comunicarà al centre corresponent, el
qual donarà publicitat a l’acte.

4.5.2 TRIBUNAL

Els tribunals encarregats de jutjar les tesis doctorals són nomenats pel vicerector de
Docència i Innovació Pedagògica per delegació del rector de la Universitat Rovira i Vir-
gili, a proposta de la Comissió de Doctorat de la Universitat, consultats el departament,
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 depar-
tament 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 Uni-
versitat 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. La pro-
posta haurà d’anar acompanyada de la presentació del currículum; queden exempts
d’aquesta presentació els membres del CSIC.

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 catego-
ria, l’antiguitat dins el cos docent universitari i el càrrec acadèmic.

4.5.3 DEFENSA I QUALIFICACIÓ DE LA TESI

La defensa de la tesi doctoral consisteix en l’exposició del doctorand de la tasca prepa-
ratòria 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 (fins al 31 de juliol) i s’anunciarà amb una antelació mínima de 48 hores.

El tribunal atorga la qualificació d’apte o no apte, feta prèviament una votació en
sessió 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 corresponent 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 Reial decret 537/
88, sobre impartició de títols de doctor corresponents a títols oficials de llicenciat,
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enginyer o arquitecte, d’estudis que no s’imparteixen en aquesta Universitat, no és
d’aplicació mentre 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; des-
prés de la ratificació de la Comissió de Doctorat de la Universitat, es lliurarà a la Junta
de Govern tota la documentació per a la tramitació corresponent al Consell d’Univer-
sitats.

5. EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR

Els títols de doctor han de ser 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 perta-
nyi a la Universitat Rovira i Virgili, serà aquesta la que expedirà el títol de doctor.

6. NORMATIVA PER A L’EDICIÓ DE TESIS DOCTORALS

S’estableixen els criteris següents per a l’edició de les tesis doctorals.
1. Totes les tesis doctorals llegides i aprovades a la Universitat Rovira i Virgili seran

publicades en microfitxes pel Servei de Publicacions.
2. Un cop llegida la tesi, per poder pagar els drets del títol de doctor, l’autor facili-

tarà a la secretaria del centre encarregada de tramitar el títol la documentació següent,
que serà lliurada al Servei de Publicacions:

◆ Resum d’un màxim de quatre fulls DIN A4 a doble espai (original i fotocòpia).
◆ Un exemplar complet, sense enquadernar, de la tesi doctoral. Aquest exemplar és

a fons perdut.
◆ A més, per a l’edició de la tesi en microfitxes, l’autor donarà la seva conformitat

en un escrit que li facilitarà la mateixa secretaria (original i fotocòpia).
◆ Un resum de la tesi, en anglès, d’una extensió màxima de 350 paraules, amb

l’objectiu de facilitar-ne la difusió internacional (original i fotocòpia).
◆ Notificació del tribunal, data de lectura i qualificació de la tesi.
3. Les secretaries trametran al Servei de Gestió Acadèmica l’acta de grau de doctor

juntament amb la fitxa corresponent al Consell d’Universitats.
El Servei de Publicacions en serà dipositari i trametrà posteriorment un exemplar de

la tesi (microfitxada) a l’alumne, a la biblioteca, al centre, al departament i a les univer-
sitats  amb qui s’hagi signat un conveni que prevegi aquest tipus d’intercanvi.

4. Les tesis microfitxades seran presentades en el disseny que s’ha determinat amb el
logotip de la Universitat, acompanyat d’un màxim de quatre pàgines de text imprès que
contindrà el resum de la tesi i l’índex, els crèdits de l’edició (diposit legal, ISBN) i la
composició del tribunal.

5. La Universitat Rovira i Virgili es farà càrrec de les despeses d’edició, màster i deu
còpies, i promourà el règim d’intercanvi amb d’altres universitats i la seva difusió i dis-
tribució a nivell internacional. L’autor podrà sol·licitar al Servei de Publicacions l’edició
de més exemplars, que aniran al seu càrrec.

7. NORMATIVA DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT

1. La Universitat Rovira i Virgili podrà concedir premis estraordinaris de doctorat als
alumnes que defensin la seva tesi docotoral durant cada curs acadèmic. A aquest efecte,
s’entén per curs acadèmic el període comprès entre l’1 d’octubre d’un any i el 30 de
setembre següent.

2. Per ser candidat cal haver obtingut en la defensa de la tesi apte cum laude per
unanimitat i ser proposat pel tribunal. La proposta haurà de ser secreta i haurà d’aconse-
guir la unanimitat de tots els seus membres. En fer-se la proposta caldrà destacar molt
breument els punts més rellevants de la tesi.

3. Els doctors que vulguin optar al premi presentaran una sol·licitud dirigida al
director del departament en el qual hagin realitzat la tramitació de la tesi. Aquesta
sol·licitud haurà d’incloure:

a) Una instància.
b) La relació firmada de tota la documentació presentada.
c) Un exemplar de totes les publicacions relacionades directament amb el tema de

la tesi, inclòs el resum del treball, necessari per obtenir el títol de doctor.
d) El certificat acadèmic dels estudis realitzats (llicenciatura i cursos de doctorat).
e) La relació justificada documentalment d’altres mèrits, entre els quals seran desta-

cables la participació en projectes d’investigació, beques FPI de la DYGICIT, CIRIT o bé
URV, premis, publicacions, cursos rebuts, altres titulacions, etc.

4. Els alumnes tindran com a màxim un any de termini per presentar la sol·licitud a
partir de la lectura de la tesi.
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5. El consell de departament o la seva comissió acadèmica delegada, convocada i
presidida pel director, després de veure la documentació presentada per cadascun dels
aspirants, elevarà una proposta de candidats a la Comissió de Doctorat de la Universi-
tat. El nombre de candidats proposats podrà ser com a màxim d’un per cada tres tesis
doctorals llegides o fracció de tres, dins els programes que imparteixi el departament.
Junt amb la proposta, s’enviarà la documentació presentada pels candidats seleccionats.
El termini perquè els departaments presentin les propostes a la Comissió de Doctorat
finalitzarà el 31 de març de cada any.

6. El nombre total de premis extraordinaris que com a màxim podran concedir-se
per curs serà el 10% del nombre total de tesis llegides per la Universitat Rovira i Virgili
durant el mateix curs acadèmic. A més, hauran d’estar incloses en cadascuna de les
quatre grans àrees en què es troben agrupats els departaments (clàusula addicional 3
dels Estatuts). El rector de la Universitat, a instàncies raonades de la Comissió de Docto-
rat, podrà incrementar el nombre de premis extraordinaris, a causa de la rellevància de
determinades tesis, o bé perquè cadascuna de les quatre àrees pugui comptar amb un
premi extraordinari. A efecte de l’esmentat 10%, si el resultat no és exacte, l’excedent
podrà acumular-se al dividend del curs acadèmic següent.

7. La Comissió de Doctorat realitzarà la selecció dels candidats mereixedors dels
premis extraordinaris. Els doctors representants dels departaments s’agruparan per
àrees temàtiques presidides pel vicerector encarregat de la Comissió. Actuarà com a
secretari la mateixa persona que ho és a la Comissió de Doctorat. La Comissió podrà
demanar per escrit el parer d’altres doctors encara que no siguin membres de la
Comissió, i fins i tot, si la tria de candidats ho requerís, d’algun expert d’una altra uni-
versitat.

8. La Junta de Govern, a proposta del Consell Rectoral i d’acord amb els mèrits valo-
rats per la Comissió de Doctorat, aprovarà els guanyadors dels premis extraordinaris de
doctorat.

9. Els premis extraordinaris de doctorat seran lliurats dins l’acte oficial d’inauguració
del curs acadèmic.

10. Els candidats podran retirar la documentació aportada en el termini de dos
mesos, comptats a partir d’un mes després que s’hagi fet pública la concessió dels
premis.

11. Els candidats que obtinguin premi extraordinari disposaran d’un termini d’un
mes, comptat a partir de la comunicació de la concessió, per sol·licitar la devolució
dels diners abonats per a l’expedició del títol de doctor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En la inauguració del curs acadèmic 1996-97 es concediran els premis de doctorat cor-
responents des del curs 1992-93, que és el de la constitució de la URV, fins al curs
1994-95. En aquest cas, com en el curs 1995-96, la comissió qualificadora no necessi-
tarà el reconeixement de la vàlua de la tesi realitzada. Les tesis presentades al llarg del
curs 1995-96 no podran optar al lliurament dels premis extraordinaris fins a la inaugu-
ració del curs 1997-98.

3  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven els programes de doctorat, que
figuren com a annex:

PROGRAMES DE DOCTORAT (BIENNI 1996-1998)

Programes Departament responsable

Antropologia de la Medicina Antropologia Social i Filosofia
Antropologia Urbana Antropologia Social i Filosofia
Bioquímica i Biotecnologia Bioquímica i Biotecnologia
Enologia Bioquímica i Biotecnologia
Les transformacions dels drets subjectius Dret
Enginyeria Química Enginyeria Química
Domini Lingüístic i Processos Filologia Anglogermànica
d’Identitat Literària
Llenguatges Narratius Filologia Catalana
Teoria del Lèxic i Tècnica Lexicogràfica Filologies Romàniques
Contexto Léxico y Literario Filologies Romàniques
Economia i Empresa Gestió d’Empreses i Economia
Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques Medicina i Cirurgia 
Psiquiatria i Salut Mental Medicina i Cirurgia
Innovació i Sistema Educatiu Pedagogia
Química Química
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4  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova sol·licitar, excepcionalment, la
titulació de sortida de Doctor en Biologia i Farmàcia i ajornar la sol·licitud de les
titulacions de sortida de Doctor en Filologia Alemanya i Doctor en Economia.

5  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven les modificacions del pressupost
de l’any 1995, que figuren com a annex:

NOTA DE CORRECCIONS A LES QUARTES MODIFICACIONS DEL 
PRESSUPOST 1995

Servei d’Esports
Quantitat escrita a les modificacions errònia
Import: 952.500 PTA

Servei de Recursos Científics
Diferència factura 217/003 del Servei de Recursos Científics errònia
Import: 500 PTA

ICE ingressos CAP
Anul·lació per repetició dels ingressos produïts pel curs Ciència, Tecnologia i Societat
de l’Institut de Ciències de l’Educació
Import: 375.000 PTA

Subvencions Específiques de l’Estat
Anul·lació per repetició de l’ajut del Consell Superior d’Esports
Import: 182.352 PTA

Projectes de recerca
Error en l’aplicació d’overheads. Aplicats a la partida Dotació compensació recerca
Import: 1.910.950 PTA

PREVISIÓ D’INGRESSOS

Núm. Explicació  Total 

Capítol 3: Taxes i altres ingressos 33.491.693    

Article 30: Venda de béns 766.400

303 Venda de béns de promoció                35.500
304 Venda d’impresos de matrícula              730.900

Article 31: Prestació de serveis         1.310.034

310 Serveis i unitats                83.005
3105 Servei de Biblioteca                83.005
313 Drets de matrícula           1.227.029
3131 Cursos de postgrau              880.000
3134 ICE              226.500
3140 Seminaris i simposis              120.529

Article 33: Taxes       10.000.000

332 Taxes per emissió de títols         10.000.000

Article 39: Altres ingressos       21.415.259

399 Altres ingressos         21.415.259

Capítol 4: Transferències corrents           7.612.531

Article 41: Transferència de la Generalitat         7.612.531

419 Altres subvencions           7.612.531

Capítol 7: Transferències de capital           3.450.000

Article 75: Transf. de capital de la Generalitat         3.450.000

759 Altres transferències           3.450.000

Capítol 8: Actius financers       960.081.897

TOTAL    1.004.636.121 

Núm. 4-5



Full Oficial 16 / 26 de juny de 199616

CINQUENES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE 1995 PER 
MAJORS INGRESSOS

TAXES I ALTRES INGRESSOS

VENDA DE BÉNS

VENDA DE BÉNS DE PROMOCIÓ

Més ingressos per venda de carpetes de les I Jornades de Viticultura i Enologia
Dotació: 35.500 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis centrals 

VENDA D’IMPRESOS DE MATRÍCULA

Més ingressos per venda d’impresos de matrícula
Dotació: 730.900 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Serveis centrals 

PRESTACIÓ DE SERVEIS

SERVEIS I UNITATS

Servei de Biblioteca
Ingressos del Servei de Biblioteca per préstec interbibliotecari
Dotació: 83.005 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: préstec interbibliotecari 

DRETS DE MATRÍCULA

CURSOS DE POSTGRAU

Concepte Dotació Aplicació Centre de cost Overhead
pressupostària 87,30% 8,7% URV 4% Dept.

Màster Antrop. de la Medicina 100.000 capítol II Dept. Antropologia 87.300 8.700 4.000
Social i Filosofia

Postgrau Estudis Africans 94-95 100.000 capítol II Dept. Antropologia 87.300 8.700 4.000
Social i Filosofia

Postgrau Estudis Africans 95-96 150.000 capítol II Dept. Antropologia 130.950 13.050 6.000
Social i Filosofia

Introducció al Dret Tributari 330.000 capítol II Serveis centrals
Mestratge Escriptura Lit.-Guionatge 200.000 capítol II Dept. Filologia 174.600 17.400 8.000

Catalana

TOTAL 880.000 480.150 47.850 22.000

ICE (Ingressos CAP)
a) Matrícules de normalització lingüística. Curs 94-95
Dotació: 220.500 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: ICE
b) Ingrés conferència "La tecnologia a l’ESO i batxillerat"
Dotació: 6.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: ICE
Congressos, seminaris i simposis

CONGRESSOS, SIMPOSIS I SEMINARIS

Concepte Dotació Aplicació Centre de cost Overhead
pressupostària 87,30% 8,7% URV 4% Dept.

XX Setmana Pedagògica 63.529 capítol II Dept. Pedagogia No té overhead perquè és un curs iniciat 
abans del juliol 95

Congrés de Psicolingüística 57.000 capítol II Dept. Psicologia No té overhead perquè és un curs iniciat 
abans del juliol 95

TOTAL 120.529    
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TAXES

TAXES I EMISSIÓ DE TÍTOLS

a) Ingrés taxes i emissió de títols
Dotació: 10.000.000 PTA.
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Gerència/ Servei Lingüístic/ ICE

ALTRES INGRESSOS

ALTRES INGRESSOS

Concepte Dotació Aplicació Centre de cost
pressupostària

Ingrés subscripció Revista 4.452 capítol II Dept. Psicologia
Psicològica

Ingrés diferència indemnització 19.015.850 capítol II i VI Serveis centrals
sinistre incendi 25-12-94

Ingrés Viatges Ecuador (rappel) 56.776 capítol II Serveis centrals

Ingressos festa Facultat Medicina 18.750 capítol II Fac. Medicina

Fra. 100/001 FECSA per cessió 596.597 capítol II Gerència
en ús de centre transformador

Ingrés alumnes per Jornades Música 34.000 capítol II Aula de Música

Ingrés fotocòpies Biblioteca 630 capítol II Gerència

Ingrés fotocòpies Biblioteca 14.230 capítol II Gerència
F. C. Econòmiques i Empresarials

Ingrés màquina compreses 9.825 capítol II Gerència
F. C. de l’Educació i Psicologia

Ingrés dispensadora de compreses 6.875 capítol II Gerència

Ingrés Viatges Ecuador (rappel) 27.290 capítol II Gerència

Bonificació assegurança obligatòria 21.826 capítol II Gerència
curs 94-95

Fra. 106/001 F. C. Jurídiques del 10.500 capítol II Gerència
22-05-95 a Patr. Mun. Castells

Sinistre ETSE per pujada de tensió 294.990 capítol II Gerència

Regularització M.I. 9000 PTA 60 capítol II Gerència

Devolució IVA suportat  any 95 1.302.608 capítol II Gerència

TOTAL 21.415.259

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT

ALTRES SUBVENCIONS

Concepte Dotació Aplicació Centre de cost
pressupostària

Subv. Generalitat per PAAU 2.913.396 capítol II Serveis centrals
Ingrés Generalitat per taxes becaris doctorat 70.216 capítol II Serveis centrals
Ingrés Generalitat per taxes becaris doctorat 38.340 capítol II Serveis centrals
Ingrés Generalitat per taxes becaris doctorat 582.784 capítol II Serveis centrals
Conveni CIRIT organitz. congressos 2.500.000 capítol II Diversos departaments
Conveni CIRIT borses viatge 1.500.000 capítol II Diversos departaments
Ingrés Generalitat fons bibliogràfic 7.795 capítol II Serveis centrals

TOTAL 7.612.531
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TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT

ALTRES TRANSFERÈNCIES

Concepte Dotació Responsable/Beneficiari Aplicació Centre de cost
pressupostària

Ingrés diferència ajut estades postdoctorals 45.000 Jeyakauri Ratnam capítol VI Dept. Química
d’investigadors estrangers a Catalunya 
PIEC 94

Finançament estada professor-investigador 3.405.000 Samir Khalaf Abdullah capítol VI Dept. Ciències
visitant (PV) en el seu departament Mèd. Bàsiques
de recerca

TOTAL 3.450.000

ACTIUS FINANCERS

ACTIUS FINANCERS

Inversions financeres del P-95 amb venciment al 1996
Dotació: 960.081.897 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VIII
Lloc de cost:  Serveis centrals

6  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’any 1995, que figura com a annex:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 1995 (EN PTA)

INGRESSOS Previsió Modificació Previsió Drets Recaptació Pendent Estat
inicial  + / - definitiva liquidats líquida de cobrament d’execució

Taxes i altres ingressos 1.029.870.349 146.907.671 1.176.778.020 983.751.176 677.991.750 305.759.426 -193.026.844
Transferències corrents 3.538.208.636 123.416.401 3.661.625.037 3.663.347.497 3.297.182.165 366.165.332 1.722.460
Ingressos patrimonials 41.521.104 30.539.495 72.060.599 71.712.155 63.362.827 8.349.328 -348.444
Transferències de capital 52.693.425 332.972.781 385.666.206 382.639.199 89.161.748 293.477.451 -3.027.007
Variació d’actius financers 58.500.000 2.594.206.862 2.652.706.862 979.746.216 9.608.347 970.137.869 -1.672.960.646

TOTAL 4.720.793.514 3.228.043.210 7.948.836.724 6.081.196.243 4.137.306.837 1.943.889.406 -1.867.640.481

DESPESES Previsió Modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent Estat
inicial  + / - definitiva reconegudes líquids de pagament d’execució

Despeses de personal 3.634.550.198 65.900.076 3.700.450.274 3.331.137.768 3.245.265.159 85.872.609 -369.312.506
Compra de béns i serveis 814.895.607 617.394.038 1.432.289.645 1.074.286.262 730.975.037 343.311.225 -358.003.383
Interessos 2.000 478.113 480.113 472.554 472.554 0 -7.559
Transferències corrents 25.004.000 42.124.935 67.128.935 34.159.804 32.322.590 1.837.214 -32.969.131
Inversions reals 246.341.709 1.542.064.151 1.788.405.860 693.872.731 511.951.923 181.920.808 -1.094.533.129
Var. actius financers 0 960.081.897 960.081.897 960.081.897 960.081.897 0 0

TOTAL 4.720.793.514 3.228.043.210 7.948.836.724 6.094.011.016 5.481.069.160 612.941.856 -1.854.825.708

Total ingressos 4.720.793.514 3.228.043.210 7.948.836.724 6.081.196.243 4.137.306.837 1.943.889.406 -1.867.640.481
Total despeses 4.720.793.514 3.228.043.210 7.948.836.724 6.094.011.016 5.481.069.160 612.941.856 -1.854.825.708

Dèficit / Superàvit 0 0 0 -12.814.773 -1.343.762.323 1.330.947.550 -12.814.773

PRESSUPOSTOS TANCATS

Ingressos Saldo pendent Modificacions Recaptació Saldo pendent
31-12-94 31-12-95

Prestació de serveis 363.428.392 -1.132.678 257.604.146 104.691.568
Transferències corrents 692.934.246 -364.618.750 278.030.727 50.284.769
Ingressos patrimonials 3.996.428 3.218.798 777.630
Transferències de capital 705.595.989 -1.980.000 635.550.426 68.065.563
Actius financers 11.874.867 7.974.539 3.900.328

TOTAL 1.777.829.922 -367.731.428 1.182.378.636 227.719.858
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Despeses Pendent de Modificacions Pagat  Pendent de
pagament 31-12-95  pagament 31-12-95

Personal 79.023.825 -38.500 75.156.413 3.828.912
Compra de béns 320.018.666 -377.98 9 307.979.158 11.661.519
Despeses financeres 0 0 0
Transferències corrents 5.317.662 0 5.282.662 35.000
Inversions reals 253.182.618 0 251.684.162 1.498.456

TOTAL 657.542.771 -416.489 640.102.395 17.023.887

BALANÇ DE VALORS INDEPENDENTS AUXILIARS DEL PRESSUPOST 
EL 31 DE DESEMBRE DE 1995

Pendent de cobrament 11.151.391

SUBTOTAL -11.151.391

Pendent de pagament
Extrapressupostaris varis 1.109.375
Retencions renda persones físiques 10.380.405
Fiances i dipòsits 2.055.252
Assegurança voluntària escolar alumnes 6.466.250
Assegurança obligatòria escolar alumnes 1.706.001
Seguretat Social 16.752.812
Impost retenció persones físiques 139.356.203
Drets passius 13.108.974
MUFACE 6.418.838
Retencions judicials 0
Altres retencions 323.796

SUBTOTAL 197.677.906

TOTAL 186.526.515

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA EL 31 DE DESEMBRE DE 1995

Deutors pressupostaris exercici corrent pendents de cobrar 1.943.889.406
Deutors pressupostaris exercicis tancats pendents de cobrar 227.719.858
Deutors no pressupostaris pendents de cobrar 11.151.391

TOTAL 2.182.760.655

Menys
Creditors pressupostaris exercici corrent pendent de pagar 612.941.856
Creditors pressupostaris exercicis tancats pendents de pagar 17.023.887
Creditors no pressupostaris pendents de pagar 197.677.906

TOTAL 827.643.649

Més
Fons líquids de tresoreria el 31-12-95 261.461.967

Total romanent de tresoreria 1.616.578.973

Menys
Romanent de tresoreria afectat 1.513.824.413
Romanent de tresoreria genèric 102.754.560

ESTAT DE TRESORERIA

Existències el 31 de desembre de 1994 1.028.816.357

Més
Cobraments pressupostaris 5.319.685.473
Cobraments no pressupostaris 11.081.065.700

Menys
Pagaments pressupostaris 6.121.588.044
Pagaments no pressupostaris 11.046.517.519

Existències el 31 de desembre de 1995 261.461.967
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7  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la proposta de distribució del
romanent genèric de tresoreria de l’any 1995:
D’un import total de 102.754.560  PTA:

◆ dotació per cobrir les necessitats de petites obres: 22.754.560 PTA
◆ programa d’inversions per cobrir despeses d’inversions que estaven compromeses:

80.000.000 PTA

8  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la modificació parcial de l’organi-
grama de la Gerència, que figura com a annex:
Modificació de l’organigrama de Gerència motivada per la inclusió de la plaça d’adjunt
a Gerència per a Compres i Infraestructures, la inclusió de la plaça de cap de Secretaria
de Gerència i l’eliminació de la plaça de cap de Gabinet de Gerència.

9  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova, a proposta de l’equip de govern,
l’apartat de matrícula gratuïta per al personal de la URV que figura dins la Nor-
mativa de matrícula, de manera que l’exempció serà únicament en primera matrí-
cula; per tant, les assignatures o cursos repetits es pagaran.

10  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el Programa d’infraestructures,
que figura com a annex:

PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES

Pressupost Programes Pressupost

Pressupost 96 25 M Ofimàtica i 7 M
(activitat docent) PID 96  (Dept.): ordinadors (75) 18 M

PINE 95 47 M PINE 96 (ETSEQ i BQ) 47 M

PIG 95 (romanent) 30 M PIG 96: xarxa de comunicacions 30 M
i material informàtic de secretaries (RG)
i biblioteques

Overheads 96 (aprox.) 5 M Instal·lacions nous equips 5 M

Diputació 95 25 M Aula d’autoaprenentatge, 8 M
biblioteca plaça i 13 M
retolació Medicina 4 M

TOTAL 132 M

11  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la situació i el procediment
d’actuació de l’ajut FEDER 1995-96, que figura com a annex:

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE L’AJUT FEDER 1995-96

Objectius del FEDER 1994-96:
Equipament dels laboratoris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-ETSEQ) i
de les facultats de Química i de Medicina i Ciències de la Salut.

GERENT

ADJUNT A GERÈNCIA
PER A COMPRES

I INFRAESTRUCTURES

GERÈNCIA

CAP DE LA SECRETARIA
DE GERÈNCIA

CAP ASSESSORIA
JURÍDICA

TÈCNIC DE
CONTRACTES

OFICINA D’OBRES
I MANTENIMENT

TÈCNIC D’OBRES
TÈCNIC DE
SUPORT A
L’OFICINA

TÈCNIC DE
MANTENIMENT

GENERAL

ADMINISTRATIUS
AUX. ADMINISTRATIUS

CONSERGERIA
DE  RECTORAT

AUXILIAR
DE JARDINERIA
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Pressupost:   94,5 M
Situació i mecanisme d’actuació:
1. Previsiblement és l’única actuació possible per a la dotació d’equipament docent
en els propers anys. Malgrat l’esforç realitzat per la URV en el programa d’infraestruc-
tures recentment desenvolupat, encara hi ha laboratoris per dotar. En conseqüència,
s’hauria de destinar a la implementació d’infraestructura docent dels centres impli-
cats, de forma que estiguin en les millors condicions possibles per  realitzar la docèn-
cia pràctica.

2. No sembla procedent un repartiment entre el centres implicats d’acord amb un
criteris de proporcionalitat, sinó en funció de les seves necessitats reals de dotació
d’infraestructura.

3. Es considera adient establir un programa específic en el quals el centres implicats
podran sol·licitar, de forma prioritzada, la dotació d’infraestructura docent que reque-
reixin.

4. Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Infraestructures, hauran de constar
dels apartats següents:

◆ Memòria sobre la situació actual de la infraestructura del centre.
◆ Memòria justificativa de la infraestructura sol·licitada.
◆ Relació detallada i prioritzada de la infraestructura sol·licitada amb les especifica-

cions tècniques.
◆ Relació detallada de les instal·lacions específiques associades a la infraestructura

sol·licitada.
Pressupost o factura proforma de la infraestructura sol·licitada, amb validesa de dos

mesos per poder adjudicar-la sense pèrdua de temps.
5. Data límit de presentació de les sol·licituds: 1 d’octubre de 1996.
6. No sembla procedent considerar cap tipus de cofinançament intern ni establir

límits en el nombre de sol·licituds ni en la quantitat sol·licitada.
7. La Comissió d’Infraestructures estudiarà les sol·licituds presentades i farà una pro-

posta a la Junta de Govern.

12  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven les directrius per al manteni-
ment i millora d’instal·lacions.

13  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven les modificacions de preus de la
Universitat d’Estiu, que figuren com a annex:

MODIFICACIONS DE PREUS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU

Cursos Preu normal Estudiants URV Personal URV

Neurociències clíniques 45.000 15.000 25.000
en la dècada del cervell

Actualitzacions vitivinícoles 45.000   15.000  25.000

La seguretat de la informació  45.000   15.000  25.000
i les noves tecnologies: principis i 
aplicacions de la criptografia

L’ordinador en el control de  45.000   15.000  25.000
processos industrials

Tractament de residus 45.000   15.000  25.000
radioactius

Llengües minoritzades, 25.000   7.500   10.000
literatures en progrés:
Galeuzca

Dret marítim 1: aspectes jurídics 45.000   15.000  25.000
de la contaminació del mar
per hidrocarburs

Llengua, comunicació i empresa 25.000   7.500   10.000

Cuinar i cultura. Història, 25.000   7.500   10.000
periodisme, antropologia i
i actualitat del fet culinari

Cultura, patrimoni i turisme. 25.000   7.500   10.000
Estratègies turístiques per a les 
ciutats del segle XXI
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14  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el pressupost 1996 de la Univer-
sitat d’Estiu, que figura com a annex:

PRESSUPOST 1996 DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU

PREVISIÓ D’INGRESSOS

Ingressos matrícules
Seminaris experimentals  2.040.000 x 6 12.240.000
Seminaris no experimentals 1.200.000 x 4 4.800.000
TOTAL 17.040.000

S’ha fet una previsió de 60 alumnes per curs amb una distribució de: 30% alumnes,
10% professorat/PAS i 60% externs per als seminaris experimentals i 20% alumnes,
10% professorat/PAS i 70% externs per als seminaris no experimentals.

Subvenció URV 15.000.000
Subvencions externes 1.100.000
Ingressos matrícules 17.040.000
TOTAL INGRESSOS 33.140.000

PREVISIÓ DE DESPESES

Personal
Administració 530.000
Becaris 324.000
Directors seminaris 1.200.000
Secretaris seminaris 650.000
Ponents 12.259.000
TOTAL 14.963.000

Desplaçaments 6.679.000
Allotjament i manutenció 3.000.000
TOTAL 9.679.000

Material imprès 3.000.000
Premsa 2.448.000
Actes inauguracions 500.000
Material publicitari 50.000
Material d’oficina i comunicacions 1.000.000
Despeses infraestructura 1.500.000
TOTAL 8.498.000

TOTAL DESPESES 33.140.000

Atès que és la primera vegada que s’organitza la Universitat d’Estiu a la URV, s’ha de
tenir en compte que, tant pel que fa a la previsió dels ingressos (nombre d’alumnes a
l’alça) com a la previsió de les despeses (desplaçaments, dietes) el pressupost és indica-
tiu, no pas real.

15  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven les noves places del professorat
per al curs 1996-97, que figuren com a annex:

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Medicina i Cirurgia

1 TU tp Pediatria (Joan XXIII)
1TEU tp Fisioteràpia (Joan XXIII)
5,25 assoc. B (3 B, 4 A i 1 A, tipus 2) Fisioteràpia
1 assoc. A Cirurgia (Sant Joan)
1 assoc. A Pediatria (CAP Sant Pere)
1 assoc. A (2 A, tipus 2) Medicina (Joan XXIII)
2 assoc. A (4 A, tipus 2) Psiquiatria (Pere Mata)

Ciències Mèdiques Bàsiques

1 TU tp Radiologia i Med. Fís. (Joan XXIII)
1 TU tp Fisiologia (Joan XXIII)
1 TU tp Anatomia Patològica (Joan XXIII)
1 TEU Farmacologia
2 assoc. B (1 B i 1 A, Sant Joan i 1 A, Joan XXIII) Radiologia i Medicina Física
1,5 assoc B Microbiologia (1 B ocupada per un becari junt resta diners dept. i 1 A vin-
culada a Sant Joan)
1 assoc. B Toxicologia
1 ajudant Toxicologia

Núm. 14-15
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1 assoc. B Radiologia i Med. Fís. (ocupada per un becari)
4 assoc. A Anatomia Patològica (2 Joan XXIII i 1 Sant Joan)
Amortitzen 3 assoc. B: Fisiologia, Anatomia Patològica i Farmacologia

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA (ETSEQ)

Enginyeria Química

1 CU Enginyeria Química
2 TU Enginyeria Química
2 assoc. B Enginyeria Química

Enginyeria Mecànica

2 CU (Mecànica de Fluids i Màquines i Motors)
1 TU Màquines i Motors Tèrmics
1 assoc. B Mecànica de Fluids
1 TEU Mecànica de Fluids

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA (ETSE)

Enginyeria Electrònica

No es fa cap actuació
Total assoc. B, tipus 3 = 2,5

Enginyeria Informàtica

Transformar 1 ajudant en 1 TEU
Transformar 3 TEU en 3 TU

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Dret

Transformar 1 TU Dret Constitucional en 1 CU Dret Penal
2 assoc. B Dret Financer i Tributari
Disminuir 1 assoc. A Ciència Política (plaça 592)
2 ajudants per cobrir amb beques URV
Total assoc. B, tipus 3 = 0

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Gestió d’Empreses

1 CU Economia Aplicada
1 TU Organització d’Empreses
1 TU Economia Financera i Comptabilitat
1 TEU Organització d’Empreses
Amortitzar 5 assoc. B (places 653, 544, 540, 531, 848, 741)

FACULTAT DE LLETRES

Antropologia Social i Filosofia

No es fa cap actuació
Total assoc. B, tipus 3 = 1

Filologia Catalana

1 TU Filologia Catalana
Total assoc. B, tipus 3 = 3

Filologia Anglogermànica

1 TU Filologia Anglesa
1 assoc. B Filologia Anglesa
Total assoc. B, tipus 3 = 1 (lector)

Història i Geografia

1 assoc. B Anàlisi Geogràfica Regional
1 TEU Anàlisi Geogràfica Regional
1 TU Història d’Amèrica
Total assoc. B, tipus 3 = 6

Filologies Romàniques

No es fa cap actuació
Total assoc. B, tipus 3 = 2

Química

1 assoc. B Física Aplicada

Núm. 15
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Psicologia

1 TU Psicologia Social
1 assoc. B Psicologia Bàsica
1 assoc. B Psicologia Evolutiva
Total assoc. B, tipus 3 = 6

Pedagogia 

1 TU Didàctica i Organització Escolar
Total assoc. B, tipus 3 = 8

FACULTAT DE QUÍMICA

Química

Amortitzen 2,5 assoc. B
Tranformar 1 TEU Química Orgànica en 1 TU
Total assoc. B, tipus 3 = 5
Total assoc. B, tipus 3 Matemàtiques = 2

Bioquímica i Biotecnologia

1 CU Bioquímica i Biologia Molecular
1 assoc. A Bioquímica i Biologia Molecular

Ciències Mèdiques Bàsiques

1 assoc. A Immunologia

ESCOLA D’ENOLOGIA

No es fa cap actuació

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

No es fa cap actuació

16  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos per
cobrir places d’interins, contractats i becaris, que figura com a annex:
Proposta de beques de recerca URV que han de ser convocades a concurs públic pels
diferents departaments en la convocatòria de juliol de 1996:

Departament Places

Química 2 
Dret 8
Enginyeria Química 7
Medicina i Cirurgia 1
Enginyeria Mecànica 4
Enginyeria Informàtica 2
Gestió d’Empreses i Economia 3
Ciències Mèdiques  Bàsiques 2

Proposta de composició de comissions de selecció de professors contractats interins i
ajudants:

Núm. 936
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Departament d’Enginyeria Elèctrica i Mecànica
Àrea de coneixement: Mecànica de Fluids
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Enginyeria de polímers i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Francesc Xavier Grau Vidal (TU), president; Ildefonso Cuesta Romeo (TUI),
Albert Coronas Salcedo (TU), Anna Mantecón Arranz (TU), Jaume Giralt Marcé (TU),
vocals.

Núm. 937
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Departament d’Enginyeria Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica  Aplicada
Categoria: titular d’escola universitària interí (temps complet)
Docència: Mètodes numèrics, Anàlisi matemàtica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Manuel Sanromà Lucia (TU), president; M. Dolors Puigjaner Riba (TEU), Gui-
llermo González Casado (TEU), Josep M. Jornet Domènech (TEU), Albert Coronas Sal-
cedo (TU), vocals.
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Núm. 932/933
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Departament d’Enginyeria Química
Àrea de coneixement: Enginyeria Química
Categoria: titular d’universitat interí (temps complet)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Francesc Giralt Prat (CU), president; Francesc Castells Piqué (CU), José Mª
Fernández Santín (TU), Àngels Serra Albet (TU), Albert Bordons de Porrata Doria (TU),
vocals.

Núm. 934/935
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Departament d’Enginyeria Química
Àrea de coneixement: Enginyeria Química
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Projecte fi de carrera i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Jordi Gavaldà Casado (TU), Juan Ramon Alabart Córdoba (TU), Adolfo Rolan
Mosquera (TU), Pilar Salagre Carnero (TU), Francesc Xavier Correig Blanchar (TU),
vocals.

Núm. 721
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Departament d’Enginyeria Química
Àrea de coneixement: Enginyeria Química
Categoria: titular d’universitat interí (temps complet)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Francesc Giralt Prat (CU), president; Francesc Castells Piqué (CU), José Mª
Fernández Santín (TU), Àngels Serra Albet (TU), Albert Bordons de Porrata Doria (TU),
vocals.

Núm. 949
FACULTAT DE LLETRES

Departament d’Història i Geografia
Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Teoria regional, Geografia humana. Població, Geografia humana i regional
d’Espanya i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Oliveras Samitier (CU), president; Diego López Bonillo (TU), Santiago
Roquer Soler (CU), Josep M. Comelles  Esteban (TU), Agustí Segarra Blasco (TU), vocals.

Núm. 950
FACULTAT DE LLETRES

Departament d’Història i Geografia
Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional
Categoria: titular d’escola universitària interí (temps complet)
Docència: Sistemes d’informació geogràfica, Aplicació d’un sistema d’informació geo-
gràfica a l’estudi del territori, Geografia física d’Espanya, Geografia dels països subdes-
envolupats i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Oliveras Samitier (CU), president; Diego López Bonillo (TU), Jaume
Font Garolera (TU), Josep M. Comelles  Esteban (TU), Manuel Sanromà Lucia (TU),
vocals.

Núm. 951
FACULTAT DE LLETRES

Departament d’Història i Geografia
Àrea de coneixement: Història d’Amèrica
Categoria: titular d’universitat interí (temps complet)
Docència: Història d’Amèrica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Pilar Garcia Jordan (CU), president; Lluís Navarro Miralles (TU), Mercè Jordà
Olives (TU), Joan Josep Pujadas Muñoz (TU), Antoni Pigrau Solé (CU), vocals.

Núm. 944
FACULTAT DE QUÍMICA

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Categoria: associat, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Bioquímica clínica, Patologia molecular  i les pròpies de l’àrea de coneixement

Núm. 16
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Comissió: Anton Romeu Figuerola (TU), president; Maria Cinta Bladé Segarra (CEU), F.
Xavier Remesar Betlloch  (TU), Sergio Castillon Miranda (CU), Joan Maria Llobet Malla-
frè (TU), vocals.

Núm. 901
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Anatomia  Patològica
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Anatomia patològica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Roger Bernat Landoni (TU), president; Joan Josep Sirvent Calvera (TU),
Josep Guarro Artigas (CU), Victòria Amargos Maronda (DM), Jorge Joven Maried (AM),
vocals.

Núm. 902
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Radiologia, Radioteràpia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Pedro Cobos Carbó (TU), president; Verònica Piera Lluch (TU), Miquel
López Tortosa (TEU), Victòria Amargos Maronda (DM), Domingo Pascual Torres,
vocals.

Núm. 903
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Microbiologia
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Microbiologia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Guarro Artigas (CU), president; José Francisco Cano Lira (CEU), Josepa
Gené Díaz (TEU), Victòria Amargos Maronda (DM), Jorge Joven Maried (AM), vocals.

Núm. 904
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Radiologia, Radioteràpia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Pedro Cobos Carbó (TU), president; Verònica Piera Lluch (TU), Miquel
López Tortosa (TEU), Victòria Amargos Maronda (DM), Domingo Pascual Torres,
vocals.

Núm. 905
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física
Categoria: titular universitat interí (temps parcial)
Docència: Radiodiagnòstic i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Joan Josep Sirvent Calvera (TU), president; Verònica Piera Lluch (TU), José Mª
Rovira Fius (TU), Pedro Cobos Carbó (TU), Alberto Martínez Vea (TU), vocals.

Núm. 906
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Anatomia  Patològica
Categoria: titular universitat interí (temps parcial)
Docència: Anatomia patològica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Roger Bernat Landoni (TU), president; Joan Josep Sirvent Calvera (TU),
Antoni Cardesa Garcia (CU), Alberto Martínez Vea (TU),  Francesc Vidal Marsal (TUI),
vocals.

Núm. 16
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Núm. 907
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Fisiologia
Categoria: titular universitat interí (temps parcial)
Docència: Fisiologia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Joan Bosch Sabater (TU), president; Bernardo Pinto Mateos (TU), August
Corominas Vilardell  (CU), Pedro Cobos Carbó (TU),  Cristóbal M. Richart Jurado (CU),
vocals.

Núm. 908
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Radiologia (TAC) i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Pedro Cobos Carbó (TU), president; Verònica Piera Lluch (TU), Miquel López
Tortosa (TEU), Alberto Martínez Vea (TU),  Ramón Hernández Oter (AM), vocals.

Núm. 909/910
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Anatomia  Patològica
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Anatomia patològica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Roger Bernat Landoni (TU), president; Joan Josep Sirvent Calvera (TU), Josep
Guarro Artigas (CU), Alberto Martínez Vea (TU),  Francesc Vidal Marsal (TUI), vocals.

Núm. 911
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Farmacologia
Categoria: titular d’escola universitària interí (temps complet)
Docència: Farmacologia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Jordi Mallol Miron (CU), president; Joan Maria Llobet Mallafrè (TU), Máximo
Bartolomé Rodríguez (CU), Virtudes Rodero Sánchez (TEU),  Maria Cinta Bladé Segarra
(CEU), vocals.

Núm. 912
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Toxicologia i Legislació Sanitària
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Salut pública i legislació sanitària i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Lluís Domingo Roig (CU), president; Joan Maria Llobet Mallafrè (TU),
Joan Domènech Fernández Ballart (TU), Roser Ricomà Muntané (TEU),  Jordi Salas Sal-
vadó (TU), vocals.

Núm. 913
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Toxicologia i Legislació Sanitària
Categoria: ajudant LRU, 1r cicle (temps complet)
Docència: Salut pública i legislació sanitària i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Lluís Domingo Roig (CU), president; Joan Maria Llobet Mallafrè (TU),
Joan Domènech Fernández Ballart (TU), Carme Vives Relats (TEU),  Jordi Salas Salvadó
(TU), vocals.

Núm. 914
FACULTAT DE QUÍMICA

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Immunologia
Categoria: associat, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Immunologia i les pròpies de l’àrea de coneixement

Núm. 16



Full Oficial 16 / 26 de juny de 199628

Comissió: Josep Guarro Artigas (CU), president; José Francisco Cano Lira (CEU), Josepa
Gené Díaz (CEU), M. Asunción Ferrater Cubells (TEUI),  Albert Bordons de Porrata
Doria (TU), vocals.

Núm. 952
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Anatomia  Patològica
Categoria: associat, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Anatomia patològica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Roger Bernat Landoni (TU), president; Joan Josep Sirvent Calvera (TU), Josep
Guarro Artigas (CU), Carme Tio Molist (TEU), Francesc Vidal Marsal (TUI), vocals.

Núm. 938
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Dret financer i tributari/pràcticum i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Joan Pagès Galtes (TU), president; Antoni Terceño Gómez (TU), Mercedes
Peláez Marqués (TEUI), Ignasi Brunet Icart (TEU), Agustí Segarra Blasco (TU), vocals.

Núm. 939
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret Processal
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Dret processal/pràcticum i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Antoni Pigrau Solé (CU), president; Josep Ramon Barberà Gomis (TEUI),
Esteve Bosch Capdevila (TEUI), Ignasi Brunet Icart (TEU), Agustí Segarra Blasco (TU),
vocals.

Núm. 947
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Departament de Filologia Anglogermànica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Anglès tècnic i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Elisabeth Russell Brown (TU), president; Cristina Andreu Jiménez (TU), Jordi
Lamarca Margalef (TU), Joaquim Mallafrè Gavaldà (TU), Miquel Àngel Pradilla Cardona
(ass.), vocals.

Núm. 948
FACULTAT DE LLETRES

Departament de Filologia Anglogermànica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Categoria: titular d’universitat interí (temps complet)
Docència: Llengua anglesa I i Llengua anglesa II, Traducció anglesa I, Civilització nord-
americana, Cultura nord-americana, Teatre anglès i les pròpies de l’àrea de coneixe-
ment
Comissió: Jordi Lamarca Margalef (TU), president; Fernanda Rodríguez Torràs (CEU),
Carmen Muñoz Lahoz (TU), Maria Bargalló Escrivà (TU), Mardarida Aritzeta Abad
(CEU), vocals.

Núm. 946
FACULTAT DE LLETRES

Departament de Filologia Catalana
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Categoria: titular d’universitat interí (temps complet)
Docència: Fonètica i fonologia catalanes i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Joaquim Mallafrè Gavaldà (TU), president; Jordi Ginebra Serrabou (TU), Joan
Julià Muné (TU), Maria Bargalló Escrivà (TU), Ramon Oteo Sans (TU), vocals.

Núm. 915
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Pediatria
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Categoria: titular d’universitat interí (temps parcial)
Docència: Pediatria i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Rafael Jiménez González (CU), president; Carles Martí Henneberg (TU),
Antonio Carrascosa Lezcano (TU), Alberto Martínez Vea (TU), Cristóbal M. Richart
Jurado (CU), vocals.

Núm. 916
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: titular d’escola universitària interí (temps parcial)
Docència: Fisioteràpia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carmen Casajuana Briansó
(TEUI), José Vicente Forner Valero (TEU), Glòria Plana Solé (TEUI), Juan Jacobo Aguilar
Naranjo (TUI), vocals.

Núm. 917
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Pràctiques fisioteràpia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Juan Jacobo Aguilar Naranjo (TUI), president; Glòria Plana Solé (TEUI), María
Paz Vidaller Badia (AM), José Francisco Santos Andrés (AM), Anna Redondo Brunet
(ass.), vocals.

Núm. 918
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

CAP TORREFORTA

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Medicina
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (4,5 crèdits)
Docència: Reumatologia  i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Cristóbal M. Richart Jurado (CU), president; Francesc Vidal Marsal (TUI),
Alberto Martínez Vea (TU), Juan Carlos Quer Boniquet (AM), Joan Josep Vendrell Ortega
(AM), vocals.

Núm. 919
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Medicina
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (4,5 crèdits)
Docència: Pneumologia  i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Cristóbal M. Richart Jurado (CU), president; Francesc Vidal Marsal (TUI),
Alberto Martínez Vea (TU), Juan Carlos Quer Boniquet (AM), Joan Josep Vendrell Ortega
(AM), vocals.

Núm. 921
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Fisioteràpia ergonòmica  i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carme Casajuana Briansó (TEUI),
Antonio Manuel Ortega Company (TEUI), M. Antònia Martorell Poveda (TEU), Josep
Maria Tomas Ferré (CU), vocals.

Núm. 922
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Fisioteràpia traumatològica  i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carme Casajuana Briansó (TEUI),
Antonio Manuel Ortega Company (TEUI), M. Rosa Aparicio Casals (TEU), Josep Maria
Tomas Ferré (CU), vocals.
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Núm. 923
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat, tipus 2 (4,5 crèdits)
Docència: Fisioteràpia geriàtrica  i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carme Casajuana Briansó (TEUI),
Antonio Manuel Ortega Company (TEUI), Dolors Cid Buera (TEU), Josep Maria Tomas
Ferré (CU), vocals.

Núm. 924
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

INSTITUT PERE MATA

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Practiques i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carme Casajuana Briansó (TEUI),
Glòria Plana Solé (TEUI), Antonio Labad Alquézar (AM), María Asunción Gutiérrez Gar-
bayo (AM), vocals.

Núm. 925
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

INSTITUT PERE MATA

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Pràctiques Sanatori Villablanca i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carme Casajuana Briansó (TEUI),
Glòria Plana Solé (TEUI), Antonio Labad Alquézar (AM), María Asunción Gutiérrez Gar-
bayo (AM), vocals.

Núm. 926
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANTA TECLA DE TARRAGONA

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Fisioteràpia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Juan Jacobo Aguilar Naranjo (TUI), president; Isabel Salvat Salvat (TEU),
Maria Carme Casajuana Briansó (TEUI), Dolors Cid Buera (TEU), Josep Maria Tomas
Ferré (CU), vocals.

Núm. 927
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Cirurgia
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Cirurgia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Daniel del Castillo Dejardin (TU), president; Rodrigo Miralles Marrero (TEUI),
Glòria Morelló Castro (TU), Antonio Ruiz Guillén (AM), Jesús José Sánchez Pérez (ass.),
vocals.

Núm. 928/929/930/931
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

INSTITUT PERE MATA

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Psiquiatria
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (4,5 crèdits)
Docència: Psiquiatria i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Maria Olivé Plana (TU), president; Lluís Masana Marín (CU), Alberto
Martínez Vea (TU), Antonio Labad Alquézar (AM), Antonio Infante Fuentes (AM),
vocals.
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Núm. 953
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

CAP SANT PERE DE REUS

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Pediatria
Categoria: associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Pediatria i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Carles Martí Henneberg (TU), president; Escribano Subias (TUI), Alberto
Martínez Vea (TU), Francisco Javier Batlle Caravaca (AM), Xavier Allué Martínez (AM),
vocals.

Núm. 943
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament de Pedagogia
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Categoria: titular d’universitat interí (temps complet)
Docència: Intervenció educativa en inadaptació social i les pròpies de l’àrea de conei-
xement
Comissió: Ángel Pío González Soto (CU), president; Joan Gabriel Comes Nolla (TU),
Peio Ayerbe Echeverria (TU), Misericòrdia Camps Llauradó (TU), vocals.

Núm. 940
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament de Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Categoria: titular d’universitat interí (temps complet)
Docència: Psicologia del treball i les organitzacions, Processos psico-socials i compor-
tament col·lectiu i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: José Eugenio García-Albea Ristol (CU), president; Estanislau Pastor Mallol
(CU), Enric Pol Gurrutia (TU), Joan Prat Carós (CU), Ignasi Brunet Icart (TEU), vocals.

Núm. 941
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament de Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Aprenentatge i condicionament, Psicologia de la memòria i les pròpies de
l’àrea de coneixement
Comissió: José Eugenio García-Albea Ristol (CU), president; Juan Carlos Palavecino
Castillo (TU), Rosa Maria Sánchez-Casas Padilla (TUI), Joan Gabriel Comes Nolla (TU),
Josep Maria Olivé Plana (TU), vocals.

Núm. 942
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament de Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Psicologia del desenvolupament de l’adult i de la vellesa, Desenvolupament
sòcioafectiu i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Estanislau Pastor Mallol (CU), president; Sílvia Sastre Riba (TU), Esmeralda
Rubio Asensio (TEU), Joan Gabriel Comes Nolla (TU), Vicent Sebastià Ferreres Pavia
(CU), vocals.

Núm. 945
FACULTAT DE QUÍMICA

Departament de Química
Àrea de coneixement: Física Aplicada
Categoria: associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Física aplicada i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: José Xavier Ruiz Martí (CEU), president; Francesc Díaz González (CU), Jaume
Massons Bosch (TU), Joan Salvadó Rovira (TU), Josep M. Jornet Domènech (TEU),
vocals.

S’acorda delegar a la Comissió Delegada del Professorat l’aprovació definitiva dels per-
fils i dels tribunals d’aquestes places, així com estudiar la possibilitat d’allargar la con-
vocatòria dels becaris fins al 15 de setembre.
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17  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la convocatòria de cossos docents
universitaris, que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA DE PLACES VINCULADES A COSSOS DOCENTS

Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

Enginyeria Elèctrica Núm. de plaça: 330 Àrea: Expressió Gràfica en l’Enginyeria President titular:
i Mecànica Titular d’escola universitària Perfil: Expressió gràfica en l’enginyeria Olivé Gatell, Àngel

Temps complet química Vocal secretari titular:
Turón Rodríguez, Carlos
President suplent:
Hernández Abad, Francisco
Vocal secretari suplent:
López Acebes, José Luis

Enginyeria Electrònica Núm. de plaça: 672 Àrea: Tecnologia Electrònica President titular:
Titular d’escola universitària Perfil: Circuits i sistemes lineals Prat Viñas, Luis
Temps complet Vocal secretari titular:

Maixé Altés, Javier
President suplent:
Garcia Moreno, Eugeni
Vocal secretari suplent:
Selma Bargalló, Eduard

Enginyeria Electrònica Núm. de plaça: 673 Àrea: Enginyeria de Sistemes President titular:
Titular d’escola universitària i Automàtica Martínez Salamero, Lluís
Temps complet Perfil: Control automàtic Vocal secretari titular:

Garcés Miguel, Pedro
President suplent:
Basáñez Villaluenga, Luis
Vocal secretari suplent:
Del Castillo Pérez, Esteban

Enginyeria Electrònica Núm. de plaça: 674 Àrea: Enginyeria de Sistemes President titular:
Titular d’escola universitària i Automàtica Martínez Salamero, Lluís
Temps complet Perfil: Automatizació industrial Vocal secretari titular:

Garcés Miguel, Pedro
President suplent:
Basáñez Villaluenga, Luis
Vocal secretari suplent:
Del Castillo Pérez, Esteban

Enginyeria Electrònica Núm. de plaça: 246/248 Àrea: Tecnologia Electrònica President titular:
Titular d’escola universitària Perfil: Sistemes digitals Garcia Moreno, Eugeni
Temps complet Vocal secretari titular:

Maixé Altés, Javier
President suplent:
Prat Viñas, Lluís
Vocal secretari suplent:
Selma Bargalló, Eduard

Enginyeria Informàtica Núm. de plaça: 311 Àrea: Ciència de la Computació President titular:
Titular universitat i Intel·ligència  Artificial Llamosi Casas, Albert
Temps complet Perfil: Metodologia de la programació Vocal secretari titular:

i introducció a la programació Villanueva Pipaon, Juan José
President suplent:
Serra Cifre, Bartolomeu
Vocal secretari suplent:
Sales Porta, Anton

Enginyeria Informàtica Núm. de plaça: 9020 Àrea: Ciència de la Computació President titular:
No dotada i Intel·ligència  Artificial Alcina Català, Claudio

Perfil: Estructura de dades i informació Vocal secretari titular:
i llenguatges de programació Llamosi Casas, Albert

President suplent:
Esteva Masaguer, Francesc
Vocal secretari suplent:
Jacas Moval, Juan
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Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

Enginyeria Informàtica Núm. de plaça: 321 Àrea: Arquitectura i Tecnologia President titular:
Titular d’escola universitària de Computadors Montseny Masip, Eduard
Temps complet Perfil: Estructura de computadors Vocal secretari titular:

Garcia-Barroso Vilallonga,
Carlos
President suplent:
Llaberia Griñó, Josep Maria
Vocal secretari suplent:
Aliagas Castell, Carles

Enginyeria Informàtica Núm. de plaça: 728 Àrea: Llenguatges i Sistemes President titular:
Titular d’escola universitària Informàtics Botella  López, Pere
Temps complet Perfil: Estructura de dades Vocal secretari titular:

i informació Riaño Ramos, David
President suplent:
Balcazar Navarro, José Luis
Vocal secretari suplent:
Ferré Bergadà, Maria

Enginyeria Informàtica Núm. de plaça: 301 Àrea: Ciència de la Computació President titular:
Titular universitat i Intel·ligència  Artificial Llamosi Casas, Albert
Temps complet Perfil: Llenguatges, gramàtiques Vocal secretari titular:

i autòmats i Models abstractes Sales Porta, Anton
de càlcul President suplent:

Serra Cifre, Bartolomeu
Vocal secretari suplent:
Villanueva Pipaon, Juan José

Enginyeria Química Núm. de plaça: 262 Àrea: Enginyeria Química President titular:
Titular universitat Giralt Prat, Francesc
Temps complet Vocal secretari titular:

Castells Piqué, Francesc
President suplent:
Sueiras Romero, Jesús
Vocal secretari suplent:
Fabregat Llangostera, Azael

Enginyeria Química Núm. de plaça: 272 Àrea: Enginyeria Química President titular:
Titular universitat Giralt Prat, Francesc
Temps complet Vocal secretari titular:

Castells Piqué, Francesc
President suplent:
Sueiras Romero, Jesús
Vocal secretari suplent:
Fabregat Llangostera, Azael

Bioquímica Núm. de plaça: 271 Àrea: Biologia Vegetal President titular:
i Biotecnologia Titular d’escola universitària Perfil: Bioquímica vegetal Benassar Roig, Antoni

Temps complet i ecologia de la vinya Vocal secretari titular:
Nadal Roquet-Jalmar, 
Montserrat
President suplent:
Pérez Garcia, Fèlix
Vocal secretari suplent:
Vadell  Adrover, Jaume

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 905 Àrea: Radiologia i Medicina Física
Bàsiques Titular universitat Perfil: Radiodiagnòstic

Temps parcial + hospital
Hospital Joan XXIII 
de Tarragona

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 906 Àrea: Anatomia  Patològica
Bàsiques Titular universitat Perfil: Anatomia  patològica

Temps parcial + hospital
Hospital Joan XXIII 
de Tarragona
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Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 907 Àrea: Fisiologia
Bàsiques Titular universitat Perfil: Fisiologia

Temps parcial + hospital
Hospital Joan XXIII 
de Tarragona

Dret Núm. de plaça: 845 Àrea: Dret Processal President titular:
Titular universitat Serra Domínguez, Manuel
Temps complet Vocal secretari titular:
Concurs de mèrits Caballol Angelats, Lluís

President suplent:
Ramos Méndez, Francisco
Vocal secretari suplent:
Cuevillas Sayrol, Jaime
Alonso

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 516 Àrea: Fonaments de l’Anàlisi President titular:
i Economia Titular d’escola universitària Econòmica Oliva Fures, Martín

Temps complet Perfil: Teoria econòmica Vocal secretari titular:
Panadés Martí, Judith
President suplent:
Manresa Sánchez, Antonio
Vocal secretari suplent:
Palau Sicart, Juan Ramon

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 521 Àrea: Organització d’Empreses President titular:
i Economia Titular d’escola universitària Perfil: Informàtica de gestió Prado Freire, Camilo

Temps complet Vocal secretari titular:
Fabregat Rodríguez, Victòria
President suplent:
Castan Farrero, José María
Vocal secretari suplent:
Torres Coronas, Teresa

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 705 Àrea: Organització d’Empreses President titular:
i Economia Titular d’escola universitària Perfil: Organització d’empreses Prado Freire, Camilo

Temps complet Vocal secretari titular:
Fabregat Rodríguez, Victòria
President suplent:
Castan Farrero, José María
Vocal secretari suplent:
Torres Coronas, Teresa

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 706 Àrea: Economia Financera President titular:
i Economia Titular d’escola universitària i Comptabilitat Gil Aluja, Jaume

Temps complet Perfil: Matemàtica  de les Vocal secretari titular:
operacions financeres Espasa Arana, Jordi

President suplent:
Alegre Escolano, Pedro
Vocal secretari suplent:
Lorenzana de la Varga,
Tomàs

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 498 Àrea: Sociologia President titular:
i Economia Catedràtic d’escola Perfil: Sociologia de l’educació Sole Puig, Carlota

universitària Vocal secretari titular:
Temps complet González Pozuelo, Fernando

President suplent:
Miguelez  Lobo, Faustino
Vocal secretari suplent:
Almeida Nesi, Julio

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 734 Àrea: Economia Aplicada President titular:
i Economia Titular d’escola Perfil: Política econòmica Costas Comesaña, Anton

universitària Vocal secretari titular:
Temps complet Pérez Lacasta, María José

President suplent:
Costa Campi, Teresa
Vocal secretari suplent:
Carles Lavila, Misericòrdia
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Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

Medicina Núm. de plaça: 765 Àrea: Medicina President titular:
i Cirurgia Titular universitat Perfil: Medicina Masana Marín, Luis

Temps parcial + hospital Vocal secretari titular:
Hospital Sant Joan Martínez Vea, Alberto
de Reus President suplent:

Rubies Prat, Joan
Vocal secretari suplent:
Botet Montoya, Juan Pedro

Medicina Núm. de plaça: 915 Àrea: Pediatria
i Cirurgia Titular universitat

Temps parcial + hospital
Hospital Joan XXIII
de Tarragona

Química Núm. de plaça: 176 Àrea: Química Analítica President titular:
Titular universitat Rius Ferrús, Francesc Xavier
Temps complet Vocal secretari titular:

Larrechi Garcia, María
Soledad
President suplent:
Iturriaga Martínez, Hortensia
Vocal secretari suplent:
Callao Lasmarias, Maria Pilar

Química Núm. de plaça: 178 Àrea: Química Inorgànica President titular:
Titular universitat Claver Cabrero, Carmen
Temps complet Vocal secretari titular:

Ruiz Manrique, Aurora
President suplent:
Moreno Martínez, Virtudes
Vocal secretari suplent:
Salagre Carnero, Pilar

Química Núm. de plaça: 185 Àrea: Química Analítica President titular:
Titular d’escola universitària Perfil: Química enològica, Guasch Torres, Josep
Temps complet anàlisi i control químic del vi Vocal secretari titular:

Peris Tortajada, Miguel
President suplent:
Rius Ferrús, Xavier
Vocal secretari suplent:
Atienza Boronat, Júlia

18  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el Pla d’estudis de Graduat Supe-
rior en Arqueologia (que figura com a annex) i es delega al Consell Rectoral per a
possibles matisacions.

PLA D’ESTUDIS CONDUENT A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE 
GRADUAT SUPERIOR EN ARQUEOLOGIA.
ENSENYAMENT DE SEGON CICLE (2 ANYS)

Centre universitari responsable de l’organització del pla: Institut Universitari d’Arqueo-
logia i del Món Antic.

Càrrega lectiva global: 150 crèdits (114 matèries obligatòries, 21 matèries optatives i
15 crèdits de lliure configuració).
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MATÈRIES OBLIGATÒRIES

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees de 
coneixement

Mètodes 
d’Excavació i 
Registre en 
Arqueologia 
Històrica

7,5 4,5 3 La prospecció arqueològica. Sistemes de 
prospecció sistemàtica. Fotografia aèria. 
Infraroigs i altres sistemes especials de 
fotografia. La teledetecció: resistivitat del 
sòl... L’arqueologia i les grans 
infraestructures (autopistes, vies 
fèrries...). L’estratificació en societats 
urbanitzades. Sistemes de registre. 
L’excavació estratigràfica.

Arqueologia 

Arqueologia 
Urbana

4,5 4,5 Ciutat i urbanisme. Legislació. 
Organització de grups de treball. Història 
urbana. Cadastres i cartografia. Els centres 
històrics europeus. La conservació de les 
restes arqueològiques.

Arqueologia 

Informàtica i 
Estadística 
Aplicada a 
l’Arqueologia

4,5 1,5 3 Informàtica aplicada. Arqueometria. 
Estadística aplicada. Tractament de la 
imatge. Tècniques d’interpretació de 
dades. Xarxes d’informació.

Llenguatges i Sistemes 
Informàtics 
Ciència de la 
Computació i 
Intel·ligència Artificial

Tractament 
Legal del 
Patrimoni 
Històric. 
Arqueologia i 
Legislació

3 3 0 La definició del patrimoni històric a la 
legislació. La protecció legal del 
patrimoni històric. Els parcs naturals, 
ambientals i el patrimoni històric 
arqueològic. El catàleg de béns culturals. 
El mercat internacional i el dret 
internacional.

Dret Administratiu
Dret Civil
Dret Internacional Públic 
i Relacions 
Internacionals

Mètodes 
d’Excavació i 
Registre en 
Arqueologia 
Prehistòrica

7,5 4,5 3 L’excavació en medis geològics naturals i 
la prehistòria. Introducció a la geologia. 
L’estratificació. Analítica dels processos 
sedimentaris.

Prehistòria

Sistemes de 
Documentació  
Gràfica, Dibuix 
i Topografia 
Arqueològica

4,5 3 1,5 Nocions bàsiques de topografia 
arqueològica de camp: plantes i seccions 
estratigràfiques. El dibuix de materials 
arqueològics.

Arqueologia
Expressió Gràfica de 
l’Enginyeria

Química 
Aplicada a 
l’Arqueologia

6 4,5 1,5 Introducció a l’estructura i composició 
dels materials. Tècniques d’anàlisi 
estructural de la matèria. Tècniques 
d’anàlisi composicional. Mètodes 
físicoquímics de datació. 
Termoluminescència i fenòmens nuclears 
naturals.

Química analítica
Cristal·lografia i 
Mineralogia
Química Inorgànica

Tendències i 
Interpretació en 
l’Arqueologia 
Actual

4,5 4,5 0 Història de l’arqueologia  amb particular 
incís  en la seva relació amb les 
progressives innovacions 
metodològiques. New Archeology. 
Arqueologia espacial i Arqueologia de 
tendències.

Prehistòria
Arqueologia

Museologia. 
Gestió 
Didàctica de 
l’Arqueologia

6 4,5 1,5 Els museus com a elements  integrats a la 
gestió del patrimoni històric i 
l’arqueologia. Els museus arqueològics  i 
els centres de documentació. Teoria 
d’exposicions. La didàctica.

Prehistòria
Arqueologia
Història Antiga
Història de l’Art
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MATÈRIES OPTATIVES

Introducció a la 
Paleontologia

3 1,5 1,5 Identificació de la fauna que pot 
aparèixer  als diferents tipus de jaciments. 
Arqueologia i alimentació.

Prehistòria

Microscòpia i 
Instrumentació

3 0 3 Tipus de microscòpia i el seu ús. 
Instrumentació analítica aplicada a 
l’arqueologia.

Prehistòria
Física Aplicada

Ceramologia 6 3 3 Identificació i estudi de materials 
ceràmics, el seu dibuix i documentació. 
Ceramologia i cronologia. Ceramologia i 
economia: el tràfic comercial.

Arqueologia

Organització 
d’Empreses. 
Gestió del 
Patrimoni 
Històric

3 3 El mercat laboral en l’arqueologia. 
Organització d’empreses: cooperatives i 
SAL. Criteris bàsics de gerència i gestió 
econòmica. El professional liberal. 
Esponsorització. Subvencions públiques i 
grans projectes.

Organització d’Empreses

Introducció a la 
Tafonomia

3 1,5 1,5 Processos que intervenen en la 
fossilització d’objectes en medis 
sedimentaris naturals o artificials i les 
seves corresponents alteracions.

Prehistòria

Tècniques 
Analítiques de 
Restitució del 
Paleoambient

6 3 3 Introducció a la paleocarpologia (estudi 
de llavors), pol·linologia (estudi del 
pol·len) i antracologia (estudi de la fusta 
carbonitzada)

Prehistòria

Pràcticum 6 6 Prehistòria
Arqueologia

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees de 
coneixement

Arqueologia de 
Grècia

6 4,5 1,5 El context cultural i el registre 
arqueològic en les diferents etapes de la 
història de Grècia. Especial atenció a 
l’activitat colonial a Occident.

Arqueologia 

Protohistòria de 
la Mediterrània

6 4,5 1,5 Del neolític a l’aparició de la cultura de 
ferro. Particular atenció als moviments 
migratoris a la Mediterrània.

Arqueologia
Història Antiga

Llengua 
Clàssica

6 4,5 1,5 Introducció a una llengua clàssica (grec 
o llatí).

Filologia Grega
Filologia Llatina

Prehistòria I 6 4,5 1,5 Introducció a les teories de l’evolució. 
Els primers Homo i els primers 
artefactes. El poblament d’Euràsia

Prehistòria

Arqueologia de 
Roma

6 4,5 1,5 La cultura material en la història de 
Roma. Els contextos històrics.

Arqueologia

Protohistòria de 
la Península 
Ibèrica

6 4,5 1,5 Arqueologia preromana de la península 
Ibèrica. De les cultures del bronze a la 
colonització i món ibèric.

Arqueologia
Història Antiga

Prehistòria II 6 4,5 1,5 Els neandertals i el paleolític mitjà. 
Origen i evolució de l’Homo sapiens 
sapiens. El paleolític superior i 
l’epipaleolític.

Prehistòria

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees de 
coneixement
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19  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el Pla d’estudis de Graduat Supe-
rior en Estudis Alemanys, que figura com a annex:

PLA D’ESTUDIS CONDUENT A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE 
GRADUAT SUPERIOR EN ESTUDIS ALEMANYS.
ENSENYAMENT DE SEGON CICLE (2 ANYS)

Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis:  Facultat de Lletres.
Càrrega lectiva global: 150 crèdits (72 matèries obligatòries, 63 matèries optatives i 15
crèdits de lliure configuració).

No s’exigeix cap treball o projecte de fi de carrera o examen o prova general neces-
sària per a l’obtenció del títol.

Història de 
Grècia

6 4,5 1,5 Història política i social del món grec. 
Especial atenció als grecs a Occident.

Història Antiga

Art i Societat 6 4,5 1,5 Contextualització ideològica i social de 
la cultura figurativa en diferents 
períodes de la història.

Història de l’Art

Història de 
Roma

6 4,5 1,5 Història política i social de Roma. 
Especial atenció a la formació de 
l’Imperi Romà i al seu funcionament 
econòmic i administratiu.

Història Antiga
Arqueologia

Teoria de la 
Restauració

6 4,5 1,5 Introducció a les diferents teories de la 
restauració de monuments i béns 
culturals. El debat social sobre la 
intervenció en el patrimoni històric.

Història de l’Art
Arqueologia

Arqueologia 
Romana de la 
Península Ibèrica

6 4,5 1,5 La romanització de la península Ibèrica. 
De l’alt imperi al món tardoromà.

Arqueologia

Complements 
d’Arqueologia

18 Arquitectura de Grècia i Roma
Urbanisme de l’antiguitat
Numismàtica

Arqueologia
Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques

Complements 
de Prehistòria

12 Tecnologia lítica
Paleoecologia humana

Prehistòria

Complements 
d’Història de 
l’Art

24 L’art antic
L’art de l’alta edat mitjana
Tècniques artístiques i anàlisi dels 
materials

Història de l’Art

Complements 
de Filologia 
Clàssica

30 Epigrafia
Religió antiguitat
Llatí
Grec
Ús de textos clàssics
Tradició literària del món clàssic

Filologia Llatina
Filologia Grega
Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques

Complements 
de Dret

12 Institucions gregues i romanes
Dret romà

Dret romà

Complements 
de Geografia

30 Edafologia
Cartografia automàtica i 
fotointerpretació
Hidrogeografia
Geofísica
Geomorfologia

Geografia Física
Física Aplicada

Complements 
d’Antropologia

30 Història de l’antropologia
Etnicitat i relacions interculturals
Introducció a l’antropologia
Patrimoni etnològic i museologia

Antropologia Social

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees de 
coneixement
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S’atorguen, per equivalència, 9 crèdits (matèria optativa) a pràctiques en empreses,
institucions públiques o privades, etc. i a treballs acadèmicament dirigits i integrats al
pla d’estudis.

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

Curs Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees 
de coneixement

1r Gramàtica Alemanya I 4,5 3 1,5 Estudi morfològic  i sintàctic de la 
llengua alemanya: teoria i pràctica.

Filologia Alemanya

1r Gramàtica Alemanya II 4,5 3 1,5 Estudi morfològic  i sintàctic de la 
llengua alemanya: teoria i pràctica.

Filologia Alemanya

2n Gramàtica Superior 
Alemanya I

4,5 3 1,5 Estudi en profunditat de la sintaxi, 
la morfologia, la fonètica i la 
fonologia alemanyes.

Filologia Alemanya

2n Gramàtica Superior 
Alemanya II

4,5 3 1,5 Estudi en profunditat de la sintaxi, 
la morfologia, la fonètica i la 
fonologia alemanyes.

Filologia Alemanya

2n Traducció Alemanya I 6 3 3 Teoria i pràctiques de la traducció 
de textos alemanys al català.

Filologia Alemanya

2n Traducció Alemanya II 6 3 3 Teoria i pràctiques de la traducció 
de textos alemanys al català.

Filologia Alemanya

1r Cultura Alemanya I 6 4,5 1,5 Estudi del desenvolupament de la 
cultura alemanya en els seus 
diferents àmbits.

Filologia Alemanya

1r Cultura Alemanya II 6 4,5 1,5 Estudi del desenvolupament de la 
cultura alemanya en els seus 
diferents àmbits.

Filologia Alemanya

1r Literatura Alemanya 
Contemporània I

6 3 3 Introducció a l’estudi de la 
literatura alemanya del segle XX.

Filologia Alemanya

1r Literatura Alemanya 
Contemporània II

6 3 3 Introducció a l’estudi de la 
literatura alemanya del segle XX.

Filologia Alemanya

1r Tècniques de 
Pronunciació I

4,5 1,5 3 Teoria i pràctiques de la 
pronunciació estàndard.

Filologia Alemanya

1r Tècniques de 
Pronunciació II

4,5 1,5 3 Teoria i pràctiques de la 
pronunciació estàndard.

Filologia Alemanya

2n Anàlisi i Pràctiques del 
Discurs Oral i Escrit I

4,5 1,5 3 Estudi teòric i pràctic del discurs oral. Filologia Alemanya

2n Anàlisi i Pràctiques del 
Discurs Oral i Escrit II

4,5 1,5 3 Estudi teòric i pràctic del discurs oral. Filologia Alemanya

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees 
de coneixement

Bloc de Dret 12 6  6 Presentació del marc institucional 
d’Alemanya, Àustria i Suïssa,
l’organització federal i estudi de les 
principals teories polítiques.

Dret Administratiu
Dret Constitucional
Dret Romà

Bloc d’Economia 18 12  6 Estudi introductori a les relacions 
econòmiques i a les relacions humanes 
dins l’empresa.

Economia Aplicada
Organització 
d’Empreses
Psicologia Social
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Bloc de Geografia 
Regional

12 7,5  4,5 Estudi descriptiu dels diferents àmbits de 
la geografia aplicats a Alemanya
(política i econòmica, i física i humana).

Anàlisi Geogràfica 
Regional

Bloc d’Història 12 7,5  4,5 Desenvolupament històric dels països 
de parla alemanya i que formen l’actual 
Alemanya.

Història Medieval
Història Contemporània

Bloc d’Antropologia 12 7,5  4,5 Aproximació a la cultura dels pobles de 
parla alemanya. La cultura popular a 
Alemanya, Àustria i Suïssa.

Antropologia Social

Bloc de Filosofia 12 7,5  4,5 Introducció a l’estudi dels corrents 
filosòfics alemanys dins l’idealisme, la 
modernitat i postmodernitat.

Filosofia

Sintaxi Alemanya I 3 1,5  1,5 Introducció a la teoria de les valències 
aplicada a la sintaxi alemanya: la 
valència del verb.

Filologia Alemanya

Sintaxi Alemanya II 3 1,5  1,5 Estudi de la teoria de valències aplicada 
a la sintaxi alemanya: la valència de 
l’adjectiu i del nom.

Filologia Alemanya

Comentari de Textos 
Alemanys I

3 1,5  1,5 Comentari de textos poètics i 
poetològics fins al canvi de segle.

Filologia Alemanya

Comentari de Textos 
Alemanys II

3 1,5  1,5 Evolució interna i externa de la lírica 
des de l’expresionisme fins a l’actualitat.

Filologia Alemanya

Història de la Llengua 
Alemanya I

6 3  3 Estudi diacrònic de la llengua alemanya: 
morfologia, sintaxi, fonètica i fonologia.

Filologia Alemanya

Història de la 
Llengua Alemanya II

6 3  3 Introducció a l’alemany antic. Filologia Alemanya

Literatura Alemanya 
Medieval I

6 3  3 Estudi històric i filològic de la literatura 
en alemany antic i alemany mitjà.

Filologia Alemanya

Literatura Alemanya 
Medieval II

6 3  3 Estudi històric i filològic de la literatura 
en alemany modern primerenc.

Filologia Alemanya

Alemany Comercial I 4,5 3  1,5 Introducció a l’estudi i pràctiques de les 
característiques particulars de la llengua 
alemanya en el marc de les relacions 
comercials.

Filologia Alemanya

Alemany Comercial II 4,5 3  1,5 Estudi i pràctica de les diferents menes 
de text en el marc de les relacions 
comercials.

Filologia Alemanya

Textologia 
Alemanya I

4,5 3  1,5 Introducció a les característiques 
sintàctiques, estilístiques i formals de 
diferents tipus de textos alemanys.

Filologia Alemanya

Textologia 
Alemanya II

4,5 3  1,5 Característiques lingüístiques de les 
principals menes de text en alemany.

Filologia Alemanya

Literatura Alemanya 
Moderna I

3 1,5  1,5 Estudi històric dels corrents literaris 
entre la Il·lustració i el romanticisme.

Filologia Alemanya

Literatura Alemanya 
Moderna II

3 1,5  1,5 Estudi històric dels corrents literaris 
entre el romanticisme i la I Guerra 
Mundial.

Filologia Alemanya

Recerca 
Bibliogràfica

3 1,5  1,5 Introducció a l’ús de recursos 
bibliogràfics i utilització de base de 
dades terminològiques i documentals.

Filologia Alemanya

Mètodes i Tècniques 
d’Investigació

3 1,5  1,5 Elaboració i presentació de treballs 
d’investigació.

Filologia Alemanya

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees 
de coneixement
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20  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el Pla d’estudis de Llicenciat en
Enologia, que figura com a annex:

PLA D’ESTUDIS CONDUENT A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE 
LLICENCIAT EN ENOLOGIA.
ENSENYAMENT DE SEGON CICLE (2 ANYS)

Centre universitari responsable de l’organització del pla: Escola d’Enologia de
Tarragona.

Càrrega lectiva global: 138 crèdits (primer curs: 72 matèries troncals; segon curs: 24
matèries troncals, 6 matèries obligatòries, 21 matèries optatives i 15 crèdits de lliure
configuració).

MATÈRIES TRONCALS

Lingüística 
Alemanya I

4,5 –  4,5 Coneixement de la fonètica de 
l’alemany estàndard i dels diferents 
subestàndars regionals existents.

Filologia Alemanya

Lingüística 
Alemanya II

4,5 –  4,5 Recerca terminològica en el marc de la 
formació de traductors tècnics i 
elaboració de glossaris i camps 
semàntics.

Filologia Alemanya

Llengua Alemanya 
per a Usos 
Específics I

4,5 1,5  3 Estudi i pràctiques de les 
característiques particulars de la llengua 
alemanya utilitzades en àmbits 
específics (Fachsprachen).

Filologia Alemanya

Llengua Alemanya 
per a Usos 
Específics II

4,5 1,5  3 Estudi i pràctiques de les característiques 
particulars de la llengua alemanya i 
traducció de textos científics.

Filologia Alemanya

Projecte de Recerca 
Aplicada
o Pràctiques en 
Empreses

9

9

–

–

 9

 9

Realització d’un projecte de recerca 
aplicada que pressuposa treball de 
camp guiat tutorialment.

Filologia Alemanya

Curs Monogràfic de 
Contingut Variable I

4,5 1,5  3 Filologia Alemanya

Curs Monogràfic de 
Contingut Variable II

4,5 1,5  3 Filologia Alemanya

Denominació Assignatures en què la 
Universitat
organitza/diversifica la 
matèria troncal

Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del 
contingut

Vinculació en àrees 
de coneixement

Viticultura
Biologia de la Vinya

Viticultura General

15T
9T

6T

12T
6T

6T

3T
3T

0T

Sistemàtica de las vitàcies. 
Genètica de la vinya. 
Ampelologia: biologia de 
la vinya, el medi físic, 
tècniques de cultiu i  
protecció.

Biologia Vegetal. 
Producció Vegetal. 
Edafologia i 
Química Agrícola. 
Ecologia. 
Genètica. 
Enginyeria 
Agroforestal.

Pràctiques 
Integrades de 
Viticultura

Pràctiques Integrades 
de Viticultura

6T 0T 6T Seguiment del cicle 
biològic de la vinya i de 
les pràctiques del seu 
cultiu. Pràctiques de 
camp.

Biologia Vegetal. 
Producció Vegetal. 
Edafologia i 
Química Agrícola.

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees 
de coneixement

Núm. 19-20



Full Oficial 16 / 26 de juny de 199642

Química 
Enològica

Composició i Evolució 
del Vi
Anàlisi i Control 
Químic Enològic

12T+
1,5A
4,5T

7,5T
+
1,5A

7,5T+
1,5A
4,5T

3T+
1,5A

4,5T

4,5T

Composició i evolució 
del vi. Acidesa i pH. 
Fenòmens 
d’oxidoreducció. 
Fenòmens col·loidals. 
Precipitació. Química de 
la criança. Anàlisi i 
control químics. Anàlisis 
enzimàtiques. Anàlisis 
automatitzades.

Química Orgànica. 
Química Analítica. 
Nutrició i 
Bromatologia. 
Edafologia i 
Química Agrícola.

Bioquímica i 
Microbiologia
Enològiques Bioquímica Enològica

Microbiologia 
Enològica
Biologia Molecular 
Enològica

12T+
1,5A
4,5T

4,5T

3T+
1,5A

7,5T+
1,5A
3T

3T

1,5T+
1,5A

4,5T

1,5 T

1,5T

1,5T

Estructura, composició i 
maduració del raïm.  
Fermentacions i 
vinificació: llevats i 
fermentació alcohòlica. 
Bacteris làctics i 
fermentació malolàctica. 
Altres fermentacions.  
Bacteris acètics. Criança 
biològica. Alteracions del 
vi d’origen microbià. 
Anàlisi i control 
microbiològic de mostos i 
vins. Genètica dels 
microorganismes de 
vinificació.

Bioquímica  i 
Biologia Molecular. 
Microbiologia. 
Nutrició i 
Bromatologia. 
Genètica.

Enologia
Enologia General

Anàlisi Sensorial

Enginyeria Enològica

15T+
3A
9T

4,5T

1,5T
+
3A

9T+3
A
7,5T

0T

1,5T+
3A

6T
1,5T

4,5T

Fenòmens i tractaments 
prefermentatius. 
Vinificació. Criança. Anàlisi 
sensorial. Enginyeria 
Enològica: Instal·lacions 
vitivinícoles. Tractaments 
del vi. Disseny 
d’instal·lacions. Productes 
de la vinya i el vi i derivats: 
raïm de taula i raïm de 
pansa, mostos, aiguardents 
i destil·lats, vinagre.

Nutrició i 
Bromatologia. 
Tecnologia dels 
Aliments. 
Enginyeria 
Química. 
Enginyeria 
Agroforestal. 
Química Analítica.

Pràctiques 
Integrades 
d’Enologia

Pràctiques Integrades 
d’Enologia

6T 0T 6T Seguiment de la 
vinificació i de les 
pràctiques enològiques 
més habituals.

Nutrició i 
Bromatologia. 
Tecnologia dels 
Aliments.
Química Analítica. 
Enginyeria 
Química. 
Microbiologia.

Economia i 
Gestió de 
l’Empresa 
Vitivinícola

Economia Vitivinícola

Gestió de l’Empresa 
Vitivinícola

9T
4,5T

4,5T

9T
4,5T

4,5T

Economia vitivinícola. 
Comerç internacional 
vitivinícola i pràctiques 
sectorials. Mercadotècnia 
vitivinícola. Comptabilitat 
i gestió.

Economia 
Aplicada. 
Economia 
Financera i 
Comptabilitat. 
Comercialització i 
Investigació de 
Mercats. 
Economia, 
Sociologia i 
Política Agrària. 
Organització 
d’Empreses.

Denominació Assignatures en què la 
Universitat
organitza/diversifica la 
matèria troncal

Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del 
contingut

Vinculació en àrees 
de coneixement
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MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

Normativa i 
Legislació 
Vitivinícola

Normativa i Legislació 
Vitivinícola

3T 3T Legislació estatal i 
internacional.

Dret Administratiu. 
Nutrició i 
Bromatologia. 
Economia, 
Sociologia i 
Política Agrària. 
Dret Mercantil. 
Tecnologia dels 
Aliments.

Cultura 
Vitivinícola

Cultura Vitivinícola 3T 3T El vi i els productes de la 
vinya en l’entorn humà. 
Salut pública i consum. 
Tipologia de vinyes i vins.

Nutrició i 
Bromatologia. 
Biologia Vegetal. 
Medicina i Salut 
Pública. Producció 
Vegetal.

Pràcticum Pràctiques al Celler 9T 9T Pràctiques al Celler 
Comercial.

Totes les implicades
.

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees
de coneixement

Vins escumosos 
i gasificats.

6 4,5 1,5 Tipus de vins escumosos i gasificats. 
Elaboració de vins escumosos. Normativa 
d’elaboració.

Nutrició i Bromatologia.

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees 
de coneixement

Complements 
de Viticultura

9 6 3 Mecanització en viticultura. Millora 
genètica en la vinya. Climatologia i 
edafologia vitícoles. Fisiologia de la 
vinya. Tècniques de producció vitícoles. 
Implantació varietal i nous productes.

Biologia Vegetal. 
Bioquímica i Biologia 
Molecular.

Complements 
d’Enologia

13,5 9 4,5 Noves tècniques de vinificació. 
Planificació i higiene d’un celler. 
Ergonomia de processos. Qualitat i 
optimització en les vinificacions de vins 
tranquils i escumosos. Problemes de 
fermentació.  Criança i envelliment. 
Criteris de selecció de bótes, taps de 
suro i botelles. Composició química i 
qualitat sensorial en vins. Misteles i vins 
especials. Noves tècniques 
d’elaboració de mostos, vinagres, 
aiguardents i destil·lats.

Nutrició i Bromatologia. 
Tecnologia dels Aliments. 
Bioquímica i Biologia 
Molecular.

Denominació Assignatures en què la 
Universitat
organitza/diversifica la 
matèria troncal

Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del 
contingut

Vinculació en àrees 
de coneixement
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21  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova l’informe sobre els nous ensenya-
ments per al curs 1997-98, que figura com a annex:

INFORME SOBRE ELS NOUS ENSENYAMENTS PER AL CURS 1997-98

Per tal de poder complir correctament els terminis assenyalats pel Consell Interuniversi-
tari amb relació a la 1a etapa de la programació, s’aproven les actuacions per al curs
1997-98 següents:

◆ Posar en marxa simultàniament el 2n cicle d’Automàtica i Electrònica Industrial i
el 2n cicle d’Engiyeria Informàtica, ambdós amb 60 places. 

◆ Posar en marxa l’ensenyament de Ciències Empresarials a Tortosa, en un nou cen-
tre adscrit, amb 80 places d’entrada.

◆ Posar en marxa l’especialitat de Llengua Estrangera en l’ensenyament de Mestre.
◆ Posar en marxa el segon cicle de l’ensenyament d’Enologia, tan bon punt quedi

homologat el pla d’estudis.
◆ Adscriure un centre per impartir els estudis de Turisme.
◆ Ajustar el nombre d’entrada d’alumnes als ensenyaments de la Facultat de Cièn-

cies Econòmiques i Empresarials, amb un nou grup en Administració i Direcció
d’Empreses, i per tant amb 160 places finals, i reduir les places de Ciències Empresarials
fins a 240 com a 1a fase per a l’aprovació posterior de l’ensenyament d’Economia.

22  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el Conveni per a l’ús de la
teledocumentació amb l’Hospital Universitari Joan XXIII i el Col·legi de Metges. 
Els representants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, juntament amb el Dr.
Guasch, vicerector d’Infraestructures, n’elaboraran la redacció definitiva.

23  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova l’horari de les biblioteques a l’estiu.

24  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajunta-
ment de Tarragona dels béns immobles de domini públic a la Universitat Rovira i
Virgili, que figuren com a annex, així com la seva afectació per a usos genèrics de
la Universitat.

Complements 
de Química 
Enològica

9 6 3 Anàlisi instrumental en enologia. 
Aromes. Color i polifenols en el vi. 
Quimiometria enològica. Control de 
qualitat al celler. Control de residus i 
contaminants en enologia. 
Automatització analítica als cellers.

Química Analítica. 
Nutrició i Bromatologia. 
Química Orgànica.

Complements 
de Bioquímica i 
Microbiologia 
Enològica

9 6 3 Biotecnologia enològica. Biotecnologia 
vitícola. Micologia vitivinícola. 
Metabolisme secundari de 
microorganismes fermentatius. 
Condicionants metabòlics de la 
fermentació. 

Bioquímica i Biologia 
Molecular. Nutrició i 
Bromatologia. 
Microbiologia

Complements 
d’Enginyeria 
Enològica

9 6 3 Sistemes d’automatització de cellers. 
Sistemes de refrigeració i calefacció en 
cellers. Tecnologia de l’elaboració de 
vins escumosos i gasificats. Tècniques 
de filtratge en enologia. Operacions 
auxiliars en enologia.

Tecnologia dels Aliments. 
Nutrició i Bromatologia. 
Enginyeria Química.

Complements 
d’Economia i 
Legislació 
Vitivinícola

6 6 Normatives de les denominacions 
d’origen. Comerç mundial vitivinícola.

Nutrició i Bromatologia. 
Economia.

Complements 
de Cultura 
Enològica

7,5 6 1,5 Vins escumosos mundials. Tractament i 
eliminació de residus en la indústria 
enològica. Tipificació de vins. 
Vitivinicultura mundial.

Tecnologia dels Aliments. 
Nutrició i Bromatologia. 
Bioquímica i Biologia 
Molecular. Biologia 
Vegetal.

Denominació Crèdits anuals
Totals Teòrics Pràct./ 

clín.

Breu descripció del contingut Vinculació en àrees 
de coneixement
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CESSIÓ GRATUÏTA DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA DE BÉNS 
IMMOBLES DE DOMINI PÚBLIC

◆ Edifici Antic Mercat del Fòrum, finca núm. 76 de l’inventari de béns immobles.
◆ Recinte i locals de l’antic Escorxador, situats al carrer de l’Escorxador.
◆ Edifici del carrer Ramón y Cajal, núm. 70, finca núm. 218 de l’inventari de béns

immobles.
◆ Edifici de l’antiga Audiència, finca núm. 36 de l’inventari de béns immobles, situ-

ada a la plaça del Pallol, núm. 3.
◆ Edifici Casa Sefus, finca núm. 29 de l’inventari de béns immobles, situada a la Bai-

xada del Roser, núm. 5.

25  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova modificar l’acord núm. 2 de la
Junta de Govern del dia 6 de novembre de 1995.
L’acord queda de la manera següent: "S’acorda que els membres de les comissions dele-
gades de la Junta de Govern no podran ser substituïts per altres. En cas que cessi, com a
òrgan unipersonal, algun membre, la Junta de Govern farà un nou nomenament".
S’acorda incloure aquest acord dins el Reglament de la Junta de Govern.

26  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova treure a concurs oposició la plaça
de l’escala tècnica de cap del Servei de Gestió Econòmica i delegar a la Comissió
Delegada del PAS l’aprovació del tribunal.

27  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el canvi de lloc de cost de la
plaça de tècnic d’informàtica del grup II del RIETSE/ETSEQ al Departament
d’Enginyeria Informàtica.

28  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven les modificacions de la diversifi-
cació de matèries de diferents plans d’estudi, que figuren com a annex:

MODIFICACIONS DE LA DIVERSIFICACIÓ DE MATÈRIES
DE DIFERENTS PLANS D’ESTUDI

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Per al curs 1996-97 s’activa l’assignatura Introducció a la Lògica de 4,5 crèdits amb càr-
rec a la matèria Llenguatges Informàtics. 

Demanen anul·lar assignatures optatives que no han estat mai activades de les
matèries següents:

Sistemes Informàtics - assignatura Sistemes Operatius Avançats de 6 crèdits.
Arquitectura i Enginyeria de Computadors - assignatura Sistema en Temps Real de

4,5 crèdits.
Ampliació de Física - assignatura Noves Tecnologies Informàtiques de 4,5 crèdits.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Per al curs 1996-97 s’activa l’assignatura Introducció a la Lògica de 4,5 crèdits amb càr-
rec a la matèria Llenguatges Informàtics. 

Demanen anul·lar assignatures optatives que no han estat mai activades de les
matèries següents:

 Ampliació de Física - assignatura Noves Tecnologies Informàtiques de 4,5 crèdits.

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament de Química

Per al curs 1996-97 s’activen assignatures de les matèries següents: 
Complements de Física  I i II - assignatura Física dels Materials Polimèrics de 3 crèdits.
Complements de Química Inorgànica I i II - assignatures Bioinorgànica de 3 crèdits i

Temes Especials en Química Inorgànica Avançada de 3 crèdits.
 Complements de Química Analítica II - assignatures Control Analític de Processos

Químics de 3 crèdits.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament d’Enginyeria Química

Per al curs 1996-97 s’activen assignatures de la matèria següent: 
Bloc de l’Àrea d’Enginyeria Química - assignatures: Processament d’Aliments de 6

crèdits, Processos de Separació de 6 crèdits, Fonaments d’Enginyeria Bioquímica de 6
crèdits, Enginyeria Ambiental de 6 crèdits i Direcció de Projectes de 6 crèdits.
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Bloc de l’Àrea de Mecànica de Fluids - assignatures: Transport Convectiu de Calor i
Matèria de 6 crèdits, Tècniques Estadístiques i Control de Qualitat de 4,5 crèdits, Engi-
nyeria de Polímers de 6 crèdits i Ciència dels Materials de 6 crèdits.

Bloc de l’Àrea de Mecànica de Màquines i Motors  Tèrmics - assignatures: Produc-
ció i Gestió de l’Energia de 6 crèdits.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial

Per al curs 1996-97 s’activen assignatures de la matèria següent: 
Bloc d’Enginyeria Química - assignatures: Tècniques Estadístiques i Control de Qualitat

de 4,5 crèdits, Processament d’Aliments de 6 crèdits i Processos de Separació de 6 crèdits.

29  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova la Normativa d’accés al segon
cicle de la llicenciatura en Bioquímica, que figura com a annex:

NORMATIVA D’ACCÉS AL SEGON CICLE DE BIOQUÍMICA

En la Junta de govern del passat 7 de juliol de 1995 es va aprovar la Normativa d’accés
al segon cicle de Bioquímica per al curs 1995-96.

La Facultat de Química proposa unes modificacions per al curs 1996-97, que es
concreten en:

◆ Dins dels criteris de selecció del preinscrits se suprimeix l’establiment de l’entre-
vista personal i la presentació del currículum.

◆ S’adapta el sistema de valoració de l’expedient a la normativa aprovada recent-
ment per Junta de govern: taula d’equivalències i mitjana ponderada. Quant als expedi-
ents de pla vell, la valoració es farà tenint en compte la mitjana aritmètica.

30  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven les modificacions de plans
d’estudis dels ensenyaments següents: Fisioteràpia, Química, Filologia Catalana i
Graduat Superior en Enologia, que figuren com a annex:

MODIFICACIONS PLANS D’ESTUDI

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament: Fisioteràpia

◆ Les assignatures optatives Neurogeriatria i Neurorecuperació Clínica figuren en
l’annex 2-C vinculades a una àrea de coneixement inexistent. La Junta de Centre n’ha
sol·licitat la regularització vinculant-les a l’àrea de coneixement de Medicina.

◆ L’assignatura optativa Rehabilitació figura en l’annex 2-C vinculada a les àrees de
Medicina, Cirurgia i Medicina Preventiva i Salut Pública. La Junta de Centre ha sol·lici-
tat que s’ampliï a l’àrea de Fisioteràpia.

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament: Química

◆ L’assignatura optativa Història i Filosofia de les Ciències Experimentals figura en
l’annex 2-C vinculada a l’àrea de coneixement Història i Filosofia de la Ciència. El nom
correcte de l’àrea és Història de la Ciència.

◆ La matèria de Matemàtiques  està vinculada, en l’annex 2-A, a l’àrea de coneixe-
ment Geometria i Tecnologia. El nom correcte és Geometria i Topologia.

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyament: Filologia Catalana

◆ Se sol·licita l’ampliació fins a 10,5 dels crèdits corresponents a la matèria optativa
Filologia Llatina. D’aquesta manera podran augmentar la càrrega lectiva de l’assigna-
tura Literatura Llatina Medieval i Humanística fins a 6 crèdits, i equiparar-la als que té
assignats la mateixa assignatura en l’ensenyament de Filologia Hispànica.

Ensenyament: Filologia Catalana

◆ La matèria Edició Textos II està vinculada, en l’annex 2-C, a una àrea de coneixement
inexistent: Filologia Hispànica. Cal que consti el nom correcte de Filologia Espanyola.

ESCOLA D’ENOLOGIA

Ensenyament: Graduat Superior en Enologia

◆ L’assignatura Biotecnologia Enològica està vinculada, en l’annex 2-C, a l’àrea de
coneixement Bioquímica i Biologia Molecular. La Junta de Centre ha sol·licitat que
s’ampliï a l’àrea de Nutrició i Bromatologia.
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31  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven els complements de formació
per accedir al 2n cicle d’Enginyeria Química, que figuren com a annex:

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER ACCEDIR AL SEGON CICLE 
D’ENGINYERIA QUÍMICA

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

La Junta de Centre proposa els complements de formació que els alumnes amb el 1r
cicle de l’ensenyament de Química superat han de realitzar per accedir al 2n cicle de
l’ensenyament d’Enginyeria Química.

D’acord amb l’establert en l’Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE 27-12-93),
podran accedir-hi els que cursin, si no ho han fet abans, entre 29 i 37 crèdits distribuïts
entre les matèries següents:

Experimentació en Enginyeria Química:
Laboratori de Fenòmens de Transport 10,5
Laboratori d’Enginyeria Química I 13,5

Expressió Gràfica:
Expressió Gràfica 6

Mecànica de Fluids i Transmissió de Calor:
Mecànica de Fluids (I) 6
Operacions d’Intercanvi de Calor 6

Operacions Bàsiques de l’Enginyeria Química:
Fonaments d’Enginyeria Química 6
Fenòmens de Transport 6

TOTAL 54

La Junta de Centre proposa que les assignatures a cursar siguin:

Laboratori de Fenòmens de Transport 10,5
Laboratori d’Enginyeria Química I 13,5
Expressió Gràfica 6
Operacions d’Intercanvi de Calor 6

No s’inclou cap assignatura de la matèria Operacions Bàsiques de l’Enginyeria Quí-
mica, atès que consideren més convenient per a la formació dels alumnes que cursin els
dos laboratoris.

PROCEDIMENT D’ACCÉS AL SEGON CICLE D’ENGINYERIA QUÍMICA

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química recollirà les sol·licituds i la Comissió
Acadèmica les ordenarà segons els criteris que cregui convenient. Es tindrà en compte
el currículum de l’alumne.

Es realitzarà una entrevista.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a la Secretaria del centre, mitjançant una instàn-

cia on es raonaran els motius per què es volen cursar els estudis d’Enginyeria Química.
S’hi adjuntaran els documents següents: una certificació acadèmica oficial o fotocòpia de
l’expedient acadèmic, on constin les convocatòries, i el currículum de l’alumne.

Per al curs 96-97, el nombre de places de l’ensenyament d’Enginyeria Química és
de 10. El termini per presentar les instàncies és de l’1 al 20 de juliol de 1996.

32  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven les modificacions de les convo-
catòries de proves selectives per a l’ingrés a l’escala administrativa i a l’escala
auxiliar administrativa de la URV, que figuren com a annex:

MODIFICACIONS DE LES CONVOCATÒRIES DE PROVES SELECTIVES 
PER A L’INGRÉS A L’ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA URV

Es modifica la base 1.7.2 de la Convocatòria de proves selectives per a l’ingrés a
l’escala administrativa de la Universitat Rovira i Virgili (DOGC num. 2201, de 3 de
maig de 1996), que queda redactada de la forma següent: 

"Segona prova. Consta de dues parts:  a) Primer exercici: consisteix en la realització
d’una prova escrita en la qual es valorarà el coneixement de la llengua catalana per part
de l’opositor. Es qualificarà com a apte/no apte. Els opositors quedaran exempts de realit-
zar aquest exercici si justifiquen documentalment, mitjançant fotocòpia confrontada, que
estan en possessió del certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català; b) Segon
exercici: consisteix en el desenvolupament per escrit o ordinador d’un o més suposits
pràctics que plantejarà el tribunal referent als temes específics (del 10 al 22, ambdós
inclosos) del programa previst a l’annex 2 d’aquesta convocatòria. Es qualificarà de 0 a 10
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punts i per superar-lo serà necessari obtenir un mínim de 5 punts. Per superar la segona
prova caldrà haver superat cada un dels dos exercicis que la componen. "

MODIFICACIONS DE LES CONVOCATÒRIES DE PROVES SELECTIVES 
PER A L’INGRÉS A L’ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA URV

Es modifica la base 1.7.2 de la Convocatòria de proves selectives per a l’ingrés a
l’escala auxiliar administrativa de la Universitat Rovira i Virgili (DOGC num. 2201, de 3
de maig de 1996), que queda redactada de la forma següent: 

"Segona prova. Consta de dues parts:  a) Primer exercici: consisteix en la realització
d’una prova escrita en la qual es valorarà el coneixement de la llengua catalana per part
de l’opositor. Es qualificarà com a apte/no apte. Els opositors quedaran exempts de rea-
litzar aquest exercici si justifiquen documentalment, mitjançant fotocòpia confrontada,
que estan en possessió del certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català; b)
Segon exercici: consisteix en el desenvolupament per escrit o ordinador d’un o més
supòsits pràctics que plantejarà el tribunal referent als temes del programa previst a
l’annex 2 d’aquesta convocatòria. Es qualificarà de 0 a 10 punts i per superar-lo serà
necessari obtenir un mínim de 5 punts. Per superar la segona prova caldrà haver superat
cada un dels dos exercicis que la componen. "

33  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aprova el manifest respecte a les univer-
sitats privades, que figura com a annex:

MANIFEST DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA UNIVESITAT ROVIRA I 
VIRGILI

Davant el coneixement, a través dels mitjans de comunicació, de la possible propera posada
en marxa d’una nova universitat privada a Catalunya, la Universitat Lliure de Catalunya, així
com de la insistència d’altres localitats del nostre territori a tenir la pròpia universitat i,
encara, de la voluntat de centres d’estudis superiors de fora del nostre país a adscriure centres
a Catalunya, la Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili manifesta el que segueix:

1. És lamentable que massa sovint les notícies sobre qüestions de política università-
ria, com ho és la de la creació de nous centres privats universitaris, ens arribin a través
dels mitjans de comunicació i que no se’n faci oportunament referència al Consell Inte-
runiversitari de Catalunya.

2. En la voluntat moltes vegades expressada d’establir un model propi de sistema univer-
sitari català no pot ser-hi aliena, ben al contrari, la consideració de l’existència i de la pro-
posta de creació d’universitats privades o de la presència d’altres de fora del territori català.

3. Cal que el govern de la Generalitat de Catalunya es pronunciï inequívocament
sobre la seva aposta més decidida per l’ensenyament superior públic o per l’ensenya-
ment superior privat. En aquest tema, no hi caben ambigüitats.

4. El suport a la universitat pública catalana passa inexcusablement pel control rigorós en
el reconeixement d’universitats privades. No es pot admetre l’argument que si la sol·licitud per
a la creació d’una universitat privada és legalment correcta, el govern no hi pot fer res. El
govern sempre hi pot i hi ha de fer allò que sigui coherent amb la política per a la qual treballi.

5. És evident, perquè l’experiència ho mostra clarament, que el reconeixement
d’universitats privades comporta, a més curt o a més llarg termini, la dedicació de
recursos materials per part de l’Administració, en perjudici de les universitats públiques.

6. No és admissible que en un període d’especial crisi econòmica es reconeguin
universitats privades o la intervenció d’altres de fora del territori, si tenim en compte el
compromís inexcusable de consolidar les noves universitats públiques creades i d’afa-
vorir, si més no, el creixement mínim de totes les universitats existents també públiques.

7. En el terreny més estrictament acadèmic, tampoc no és admissible que s’obligui
les universitats públiques a una programació dels ensenyaments que en nom de la
necessària racionalitat impedeix que s’activin titulacions al ritme desitjat per cada uni-
versitat, tot sotmetent-se a la política que decideix el govern de la Generalitat, mentre
que les universitats privades posen en marxa els ensenyaments que volen i quan volen.

8. Del punt anterior, se’n deriva una situació de competència deslleial pregonament
injusta.

9. Els preus de matrícula de les universitats privades els permet de gaudir d’un finan-
çament que està molt per dessota del que disposen les universitats públiques.

10. Contràriament al que podria semblar, els preus de les universitats privades aca-
ben essent avantatjosos per als estudiants que no cal que es traslladin fora del seu lloc
de residència.

 11. Demanem, en conseqüència, que el govern de la Generalitat aturi qualsevol
sol·licitud de reconeixement d’universitats privades a Catalunya, i que prèviament
manifesti públicament quina és la política del sistema universitari que es vol establir al
nostre país.
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Càrrecs, nomenaments i personal

34  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de
doctorat, que figuren com a annex:

PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT

D’acord amb el punt 7è de la Normativa de concessió de premis extraordinaris de doc-
torat, la Comissió Delegada de la Comissió de Doctorat en la seva 1a sessió de data 30
de maig va acordar concedir els premis extraordinaris als següents doctors:

◆ Àrea temàtica A: departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirur-
gia, Infermeria i Psicologia: Dr. Eliseo Chico Librán (curs 1993-1994).

◆ Àrea temàtica B: departaments d’Antropologia Social i Filosofia, Filologia Anglo-
germànica, Filologia Catalana, Filologies Romàniques, Història i Geografia, i Pedago-
gia: Dr. Cecili Garriga Escribano (curs 1992-1993), Dra. Montserrat Corretger Sáez (curs
1993-1994) i Dra. Isabel Gracia Arnaiz (curs 1994-1995).

La Comissió de Doctorat proposa igualment que s’atorgui un altre premi extraordi-
nari per al curs 1993-1994 al Dr. Ramon Oteo Sans, proposta que el rector assumeix.

35  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual s’aproven els següents representants dels
estudiants:
Sr. Albert Miró Rovira al Consell Social.
Sra. Esperanza Coca Cárdenas al Consell Interuniversitari de Catalunya.
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Convenis

36  Acord de 26 de juny de 1996, pel qual es ratifiquen els convenis següents:
Conveni entre el Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura (COPEC) i les uni-
versitats catalanes.

Addenda núm. 2 al Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Vir-
gili i la Universitat Oberta de Catalunya.

Núm. 36
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