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Disposicions

1  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova el Reglament del Servei de
Recursos Científics de la URV, que figura com a annex:

REGLAMENT DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS

TÍTOL I. DE LA NATURALESA I FUNCIONS DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS

ARTICLE 1
La Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va aprovar, en la seva reu-
nió de 7 i 10 de juny de 1993, la Memòria de creació del Servei de Recursos Cientí-
fics (SRC) de la URV. Amb aquesta actuació es pretenia millorar la infraestructura
necessària per al desenvolupament de la recerca i l’activitat docent, i també incre-
mentar i millorar les prestacions i la rendibilitat de les inversions, passades i futures,
fetes en l’adquisició de grans equips, mitjançant la racionalització de la seva gestió.
Per tal d’assolir aquests objectius, la Universitat vetllarà perquè l’SRC gaudeixi d’unes
instal·lacions i un instrumental adient, i d’un personal qualificat. El funcionament de
l’SRC estarà regulat per aquest Reglament i per tots aquells preceptes que emanin de
la Comissió Gestora de la URV.

ARTICLE 2
Són funcions de l’SRC:

a) Donar suport a la recerca dels diferents departaments, instituts i serveis de la URV,
i també a la d’altres centres públics o privats, en el marc de convenis o acords.

b) Col·laborar en els aspectes formatius específics que afectin els àmbits d’actuació
de l’SRC mitjançant seminaris, sessions de demostració, cursos, etc.

c) Desenvolupar la investigació metodològica pròpia, en les tècniques i àrees expe-
rimentals, necessària per millorar i ampliar les prestacions.

d) Assessorar la comunitat universitària en tot el que faci referència al seus àmbits
d’actuació.

e) Assumir el control dels aspectes tècnics i administratius relacionats amb la gestió
mediambiental i l’ús de les radiacions ionitzants a la URV segons les normatives apro-
vades per la Junta de Govern.

f) Totes aquelles altres que emanin dels òrgans de govern de la URV.

TÍTOL II. DE L’ORGANITZACIÓ I DELS ÒRGANS DE GESTIÓ I ASSESSORAMENT

Capítol 1. Disposicions generals

ARTICLE 3
L’SRC és un servei de la URV que depèn funcionalment del Vicerectorat que en tingui
les competències i administrativament de la Gerència.

ARTICLE 4
L’SRC s’estructura en unitats que agrupen els diferents àmbits de treball. Les unitats es
podran crear o modificar per acord de la Junta de Govern, amb l’informe previ de la
Comissió Assessora de l’SRC.

Capítol 2. Òrgans de gestió i assessorament
SECCIÓ 1. COMISSIÓ ASSESSORA

ARTICLE 5
La Comissió Assessora és l’òrgan d’assessorament i consulta per a l’organització i desen-
volupament de l’SRC i estarà formada per:

a) El rector/a o persona en qui delegui.
b) El gerent adjunt/a de serveis universitaris.
c) El coordinador/a de l’SRC.
d) Quatre professors/es de la URV designats pel rector/a.
La Comissió Assessora podrà sol·licitar el dictamen d’experts quan es consideri adient.
El vicerector/a amb competències actuarà com a president/a i el coordinador/a de

l’SRC com a secretari/ària.
ARTICLE 6

El vicerector/a amb competències convocarà la Comissió Assessora en sessió ordinària
almenys una vegada l’any. El vicerector/a amb competències convocarà la Comissió
Assessora en sessió extraordinària a iniciativa pròpia. La petició inclourà els temes a
tractar que justifiquin la convocatòria extraordinària.
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ARTICLE 7
Són competències de la Comissió Assessora:

a) Donar el vistiplau, si s’escau, a l’informe anual de gestió presentat pel coordina-
dor de l’SRC i elevar a la Junta de Govern la memòria corresponent.

b) Assessorar i emetre informes sobre el desenvolupament científic i de gestió de
l’SRC.

c) Emetre informes sobre la normativa de funcionament de l’SRC i sobre els seus
canvis ulteriors.

d) Assessorar i emetre informes sobre altres temes relacionats amb l’SRC que neces-
sitin l’aprovació de la Junta de Govern.

SECCIÓ 2. COMISSIONS D’USUARIS

ARTICLE 8
Cadascuna de les unitats de l’SRC tindrà una comissió d’usuaris. En el cas, però, que
una unitat estigui dividida en àrees, seran aquestes les que tindran una comissió d’usua-
ris cada una i no la unitat en la qual estan englobades.

ARTICLE 9
Les comissions d’usuaris estaran formades per:

a) El coordinador/a de l’SRC.
b) Un representant de cada grup de recerca que sigui usuari de les instal·lacions/

equipaments vinculats a aquella comissió. També podran assistir-hi representants de
grups de recerca que tinguin previst, a curt termini, utilitzar els equipaments i ins-
tal·lacions vinculats a la comissió. En el cas que hi hagi professors que utilitzin els equi-
paments/instal·lacions només amb finalitat docent, podran estar representats, un per
unitat docent, quan es tractin temes relacionats amb aquests aspectes.

c) Els tècnics de l’SRC responsables de les instal·lacions/equipaments vinculats a la
comissió i els caps d’unitat i responsables d’àrea en el cas que existeixin.

ARTICLE 10
El coordinador/a de l’SRC convocarà les comissions d’usuaris en sessió ordinària
almenys dues vegades a l’any. El coordinador/a de l’SRC convocarà les comissions
d’usuaris en sessió extraordinària a iniciativa pròpia o a petició d’almenys el 20% dels
representants dels usuaris a cada comissió. La petició inclourà els temes a tractar que
justifiquin la convocatòria extraordinària.

ARTICLE 11
És competència de les comissions d’usuaris proposar millores que contribueixin a l’opti-
mització dels recursos i de les prestacions.

SECCIÓ 3. COORDINADOR/A DE L’SRC
ARTICLE 12

El coordinador/a de l’SRC és l’encarregat d’organitzar, coordinar i supervisar les activi-
tats que es desenvolupen en l’SRC.

A més, són competències específiques del coordinador/a de l’SRC:
a) Organitzar les activitats del personal assignat a l’SRC sense perjudici de les com-

petències de la Gerència de la URV.
b) Proposar a la Comissió Assessora les tarifes de les prestacions de l’SRC, per ele-

var-les a la Junta de Govern.
c) Presentar una memòria anual de gestió a la Comissió Assessora, que haurà de ser

elevada a la Junta de Govern.
d) Executar el pressupost de l’SRC.
e) Gestionar la posada en marxa, l’ús i el manteniment dels equipaments i ins-

tal·lacions assignades a l’SRC.
f) Vetllar per l’acompliment de la normativa de funcionament de l’SRC i per l’aplica-

ció correcta de les tarifes en vigor.
g) Vetllar per la qualitat, independència, imparcialitat i integritat de les activitats de

l’SRC d’acord amb les bones pràctiques de laboratori i les normes internacionals de
qualitat per al funcionament dels laboratoris d’assaigs.

h) Gestionar les queixes dels usuaris de l’SRC. 
i) Totes aquelles altres que li siguin assignades pel Vicerectorat amb competències.

TÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 13
La dotació econòmica anual de l’SRC serà consignada en el Pressupost general de la
URV. Els preus de les prestacions de l’SRC seran aprovats pel Consell Social de la URV a
proposta de la Junta de Govern. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. Aquest reglament deixa sense efecte el que fou aprovat per la Comissió Gestora de la
URV en data 7 de març de 1994.
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2. En el moment d’aprovar aquesta Reglament les unitats de l’SRC són:

 

◆ Unitat d’Anàlisi
◆ Unitat de Microscòpia Electrònica
◆ Unitat de Radioisòtops i de Gestió Mediambiental
◆ Unitat de Fonètica
◆ Unitat (Servei) de Protecció Radiològica
3. La Comissió de Gestió Mediambiental de la URV substituirà la comissió d’usuaris

de l’àrea de gestió mediambiental de la Unitat de Radioisòtops i Gestió Mediambiental.
4. Qualsevol aspecte no previst en aquest reglament o les modificacions d’aquest

seran avaluats per la Comissió Assessora de l’SRC i elevades a la Junta de Govern de la
URV per a la seva aprovació. En tot cas l’SRC podrà resoldre transitòriament els aspec-
tes no previstos en aquest reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat per la Junta de Govern de la
URV.

2  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova la Normativa de funciona-
ment del Servei de Recursos Científics de la URV, que figura com a annex:

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE RECURSOS 
CIENTÍFICS

PREÀMBUL

Aquesta Normativa de funcionament es fonamenta en la Memòria de creació del Servei
de Recursos Científics (en endavant SRC) aprovada en la Comissió Gestora de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (en endavant URV) de 7 i 10 de juny de 1993, en el Reglament
aprovat en la Comissió Gestora de la URV de 7 de març de 1994 i en la ulterior modifi-
cació del Reglament que acompanya aquesta normativa. La Normativa de funciona-
ment té com a objectius desenvolupar els mecanismes organitzatius de l’SRC, establir-
ne el marc d’actuació i definir les responsabilitats dels usuaris i del mateix SRC amb la
finalitat d’assolir una gestió equilibrada dels recursos tècnics i humans i una racionalit-
zació i millora contínua de les prestacions i de la seva qualitat. A més a més, aquesta
normativa incorpora aspectes relacionats amb les normes internacionals de qualitat pel
que fa al funcionament dels laboratoris d’assaigs i dels serveis.

TÍTOL I. DELS USUARIS, DELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

Capítol 1. Dels usuaris interns
SECCIÓ 1. TIPUS D’USUARIS INTERNS I ACCÉS A LES PRESTACIONS

ARTICLE 1
Podran ser usuaris interns de l’SRC:

a) El  professorat de la URV.
b) El professorat visitants.
c) Els becaris de la URV.
d) L’alumnat de tercer cicle de la URV.
e) L’alumnat de segon cicle de la URV, sota les restriccions de l’article 5.e.
f) L’alumnat visitant de segon i tercer cicle.
g) El PAS de la URV.
h) Personal contractat per realitzar projectes o serveis dels quals sigui responsable

personal de la URV.
ARTICLE 2

L’accés inicial de l’usuari intern a les prestacions de l’SRC es farà mitjançant una
sol·licitud dirigida al coordinador/a de l’SRC, que serà signada en conformitat pel
sol·licitant i pel responsable del treball. A més de diferents dades personals i d’altres
d’interès general s’hi consignaran específicament els tipus de prestacions a les quals es
vol tenir accés i el període de temps. En el cas de personal fix de la URV es podrà
sol·licitar per temps indefinit. 

ARTICLE 3
L’SRC concertarà una entrevista amb el sol·licitant amb la finalitat d’explicar-li les
característiques de l’SRC, la seva normativa de funcionament i les especificitats de les
prestacions a les quals ha sol·licitat tenir accés. Des d’aleshores el nou usuari, al qual
s’assignarà un número d’usuari de l’SRC, estarà acreditat per utilitzar, segons les norma-
tives específiques establertes, les prestacions a les quals ha sol·licitat inicialment tenir
accés i tindrà els deures i les obligacions previstos en aquesta normativa, a més de les
específiques de cada prestació.
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ARTICLE 4
Les sol·licituds perdran el seu efecte un cop superat el període de temps per a les quals
se sol·licitaren i, consegüentment, l’usuari serà donat de baixa. En el cas que durant
aquest període de temps es modifiqués alguna de les dades relacionades en la sol·lici-
tud, el sol·licitant ho comunicarà a l’SRC. Quan aquestes variacions afectin la necessitat
d’accedir a noves prestacions, s’haurà de realitzar una entrevista de característiques
similars a l’esmentada en l’article 3. Per prorrogar una sol·licitud, s’haurà de comunicar
a l’SRC per escrit la durada del nou període. Les pròrrogues s’entendran com a concedi-
des si en un termini de 15 dies no es deneguen expressament.

ARTICLE 5
Els usuaris interns, en cada una de les prestacions a les quals vulguin tenir accés, es
dividiran, segons la prestació, en:

a) Usuaris eventuals i usuaris de prestacions que no estan en règim d’autoservei
Necessiten utilitzar prestacions de forma puntual o necessiten utilitzar prestacions

que no estan en règim d’autoservei. La prestació la farà exclusivament el personal tèc-
nic de l’SRC. 

b) Usuaris en formació (per a prestacions en règim d’autoservei)
Necessiten utilitzar de forma continuada prestacions que parcialment o totalment

funcionen en règim d’autoservei. Els usuaris de les prestacions en règim d’autoservei
s’iniciaran en les tècniques mitjançant cursos o sessions d’entrenament concertats
prèviament amb els tècnics responsables (caldrà avaluar en cada cas la relació entre
l’esforç en la formació i el període de durada de la prestació). Durant el període de
formació només podran accedir a la prestació quan el tècnic/a responsable hi sigui
present. 

c) Usuaris experts (per a prestacions en règim d’autoservei)
Necessiten utilitzar de forma continuada prestacions que parcialment o totalment

funcionen en règim d’autoservei i disposen de coneixements suficients, segons el tèc-
nic/a responsable, com per poder utilitzar les instal·lacions i els equipaments. Tindran el
suport tècnic del personal de l’SRC.

d) Usuaris autosuficients (per a prestacions en règim d’autoservei)
Necessiten utilitzar de forma continuada prestacions que parcialment o totalment

funcionen en règim d’autoservei i disposen d’amplis coneixements, segons el tècnic/a
responsable, per poder utilitzar les instal·lacions i els equipaments i fer front a les even-
tualitats que es puguin presentar.

e) Alumnes de segon cicle
Podran utilitzar els serveis de l’SRC sota la supervisió directa d’un professor respon-

sable. En el cas que aquests alumnes necessitin utilitzar prestacions que parcialment o
totalment funcionen en règim d’autoservei, el professor/a responsable serà l’encarregat
de la formació dels alumnes, sota la supervisió dels tècnics de l’SRC.

ARTICLE 6
En cas que l’SRC detecti que un usuari faci repetidament un ús negligent de les ins-
tal·lacions i dels equipaments o tingui conductes no ajustades a les normes de funciona-
ment, es comunicaran els fets a la Comissió Assessora, que elevarà un dictamen sobre
el cas per tal que el Vicerectorat amb competències actuï en conseqüència.

SECCIÓ 2. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS INTERNS

ARTICLE 7
Són drets dels usuaris interns:

a) Tenir accés a les instal·lacions i prestacions de l’SRC i poder fer-ne ús en les con-
dicions que s’estableixin per a cada una d’elles.

b) Poder assistir a sessions de formació, quan les tècniques així ho requereixin.
c) Tenir el suport tècnic del personal de l’SRC, en els horaris que s’estableixin.
d) Ésser informats amb antelació, en la mesura que sigui possible, dels canvis en la

programació de les prestacions.
e) Exigir l’acompliment de les normes de seguretat i higiene en l’ús de les instal·laci-

ons i equipaments de l’SRC.
f) Exigir la confidencialitat de les activitats que es desenvolupin a l’SRC.
g) Prendre part en les reunions d’usuaris i ésser representats en les respectives

comissions d’usuaris.
h)Tenir accés a un sistema per gestionar els seus suggeriments i queixes.

ARTICLE 8
Són obligacions dels usuaris interns:

a) Observar l’acompliment d’aquesta normativa i de les normes específiques d’ús
d’instal·lacions, equipaments i materials.

b) Respectar la programació i els horaris de les prestacions, i avisar amb antelació
suficient quan s’anul·li una reserva.

c) Informar el personal de l’SRC de les anomalies detectades durant l’ús de les ins-
tal·lacions i dels equipaments.
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d) Seguir les sessions de formació en aquelles tècniques que així s’exigeixi.
e) Observar les normes seguretat exigides per l’SRC en l’ús de les seves instal·lacions

i equipaments. Qualsevol dany material o personal derivat de l’incompliment d’aques-
tes normes serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

f) Reposar el material que s’hagi malmès com a conseqüència d’ús negligent o no
ajustat a les normes establertes.

g) Presentar a l’SRC una còpia de les publicacions i altres formes divulgatives en les
quals surtin dades obtingudes en les instal·lacions/equipaments de l’SRC, on haurà de
constar la col·laboració de l’SRC.

h) Comunicar a l’SRC qualsevol canvi en la seva situació respecte a allò exposat en
la sol·licitud inicial d’usuari o altres modificacions posteriors.

i) Comunicar abans de cada prestació, o un seguit de prestacions, les dades necessà-
ries per poder imputar, d’acord amb les tarifes vigents, les despeses derivades de la pres-
tació o prestacions, al lloc de cost adient.

Capítol 2. Dels usuaris externs
SECCIÓ 1. TIPUS D’USUARIS EXTERNS I ACCÉS A LES PRESTACIONS

ARTICLE 9
Seran usuaris externs entitats i empreses públiques o privades alienes a la URV que ho
sol·licitin. L’SRC podrà, en tot cas, comprovar les dades de l’empresa o entitat i la seva
solvència, i reservar-se el dret d’admetre la sol·licitud de prestació.

ARTICLE 10
Els usuaris externs seran donats d’alta com a usuaris de l’SRC la primera vegada que
sol·licitin una prestació. 

SECCIÓ 2. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS EXTERNS

ARTICLE 11
Són drets dels usuaris externs:

a) Tenir accés a les prestacions de l’SRC.
b) Tenir el suport tècnic del personal de l’SRC, en els horaris que s’estableixin.
c) Exigir la confidencialitat de les activitats que es desenvolupin en l’SRC com a

conseqüència de les prestacions sol·licitades.
d) Tenir accés a un sistema per gestionar les seves queixes i suggeriments.
e) Que es respectin les condicions econòmiques i tècniques que s’estableixin en el

moment de sol·licitar el servei.
ARTICLE 12

És obligació dels usuaris externs respectar les condicions que s’estableixin abans de rea-
litzar la prestació d’un servei.

TÍTOL II. DE LES PRESTACIONS

Capítol 1. De les prestacions a usuaris interns

ARTICLE 13
Cada prestació o conjunt de prestacions, segons el cas, anirà precedida d’una sol·licitud
de prestació emplenada per l’usuari on quedaran definits tots els elements d’aquesta:
sol·licitant, responsable, treball a realitzar, tarifa, lloc de cost, etc. En el cas que l’usuari
ho sol·liciti es farà un pressupost abans d’iniciar la prestació. Una prestació es donarà
per finalitzada quan l’usuari tingui els resultats de les anàlisis o serveis que ha sol·licitat
o, si s’escau, quan s’hagi realitzat l’activitat de suport docent sol·licitada. 

ARTICLE 14
Una vegada finalitzada la prestació, l’SRC podrà carregar les despeses ocasionades al
lloc de cost indicat pel sol·licitant. L’SRC emetrà, cada dos o tres mesos, una ordre de
transvasament de crèdit especificant les prestacions realitzades durant els dos mesos
anteriors, que serà tramesa al responsable de la sol·licitud. Si en 15 dies lectius posteri-
ors a la tramesa el responsable no comunica a l’SRC possibles disconformitats en els
despeses, l’SRC trametrà l’ordre de transvasament al Servei de Gestió Econòmica, que el
farà efectiu. Els preus de les prestacions es basaran en les tarifes aprovades pel Consell
Social a proposta de la Junta de Govern de la URV.

ARTICLE 15
Les prestacions de l’SRC, i en especial les que funcionin en règim d’autoservei, tindran
un programa de formació de l’usuari adaptat a les diferents necessitats.

ARTICLE 16
Cada prestació de l’SRC tindrà un tècnic/a responsable, que servirà d’interlocutor a
l’usuari per a qualsevol qüestió referent a aquell servei concret. Quan sigui possible,
l’SRC assignarà a cada prestació un tècnic substitut, que serà l’interlocutor de l’usuari
en absència del tècnic/a responsable.

ARTICLE 17
Les prestacions de l’SRC tindran un manual on es descriurà la prestació i la normativa
de funcionament específica d’aquella prestació: procediment normalitzat de treball de
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l’equip, normes seguretat i higiene, accés, etc. Aquest manual haurà de ser seguit pels
usuaris i pels tècnics de l’SRC.

ARTICLE 18
Per poder donar un servei adient als usuaris i per poder rendibilitzar els equips, algunes
de les prestacions que funcionen en règim d’autoservei necessiten estar disponibles pels
usuaris fora de l’horari normal de treball del personal tècnic de l’SRC. Quan això es
dugui a terme, els usuaris hauran de signar un paper conforme accepten la responsabili-
tat de tenir cura de les instal·lacions i dels equipaments que facin servir i exoneren el
personal de l’SRC de qualsevol responsabilitat en els danys personals o materials que es
puguin esdevenir durant aquests serveis en què no es troben presents.

ARTICLE 19
La funció de suport docent que realitza l’SRC es basa en les premisses següents:

a) D’acord amb els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la resta de normativa
d’aplicació, el personal de l’SRC no pot assumir la responsabilitat docent que corres-
pongui al personal acadèmic.

b) El personal acadèmic podrà utilitzar les instal·lacions i els equipaments de l’SRC
amb finalitats docents. Per això caldrà que el professor responsable trameti, amb l’ante-
lació suficient, un full de sol·licitud al coordinador/a de l’SRC o al tècnic/a de l’SRC res-
ponsable de la prestació. L’SRC acordarà, després de consultar-ho amb el sol·licitant, el
contingut de la sol·licitud, atenent les necessitats i els condicionants concrets del tipus
de servei. Les despeses originades per aquests serveis seran carregades al lloc de cost
indicat pel sol·licitant en el moment de formalitzar la prestació.

Capítol 2. De les prestacions a usuaris externs

ARTICLE 20
Cada prestació o conjunt de prestacions, segons el cas, anirà precedida d’una sol·licitud
de prestació o, quan calgui, d’un full de comanda expedit pel client. 

ARTICLE 21
En general, l’inici d’una prestació anirà acompanyada de l’acceptació prèvia de les con-
dicions tècniques i econòmiques per les dues parts, l’SRC i l’usuari extern, reflectides en
el corresponent pressupost. Els preus de les diferents prestacions seran aprovats pel
Consell Social a proposta de la Junta de Govern de la URV.

ARTICLE 22
L’SRC es responsabilitza de les mostres aportades pels usuaris des que entren en les
seves instal·lacions i són acceptades i registrades com a tals. Les mostres seran guarda-
des per un període màxim de tres mesos després de la finalització de les anàlisis, llevat
que la tipologia o el mateix client cregui convenient perllongar aquest període.

ARTICLE 23
L’SRC no incorrerà en responsabilitats per retards, incompliments o errors quan aquests
siguin ocasionats per esdeveniments aliens al seu control raonable.

Capítol 3. Cursos i seminaris

ARTICLE 24
L’SRC podrà organitzar cursos i seminaris en els àmbits de treball que té assignats.

TÍTOL III. DELS EQUIPAMENTS 

ARTICLE 25
L’SRC incorporarà, amb l’acord previ de la Comissió de Política Científica, equipaments
provinents de:

a) Les concessions d’ajuts d’infraestructura, que s’hagin sol·licitat a iniciativa pròpia
o de grups de recerca de la URV segons el procediment que es detalla en l’article
següent.

b) Qualsevol altre mecanisme que es pugui generar, amb el dictamen previ favora-
ble de la Comissió de Política Científica.

ARTICLE 26
Els professors i grups d’investigació que vulguin sol·licitar infraestructura destinada a ser
incorporada a l’SRC hauran de dirigir-se al coordinador/a de l’SRC, abans de fer la
sol·licitud, per tal de preveure amb antelació les necessitats tècniques, econòmiques i
de personal que la possible concessió pugui comportar. El coordinador/a de l’SRC ele-
varà un informe a la Comissió Assessora de l’SRC en el qual constaran:

◆ Descripció de la infraestructura sol·licitada.
◆ Prestació que es podria fer tenint en compte les condicions de l’SRC en aquell

moment.
◆ Necessitats de l’SRC per poder donar una prestació òptima.
A petició de la Comissió de Política Científica, la Comissió Assessora de l’SRC podrà

emetre un dictamen sobre la conveniència i la possibilitat que l’equipament objecte de
la sol·licitud pugui integrar-se sota la gestió de l’SRC.
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ARTICLE 27
L’SRC podrà cedir els seus equipaments als departaments de la URV segons les condici-
ons pactades entre ambdues parts. L’acord de cessió serà signat pel cap del departament
o responsable de servei i pel vicerector/a amb competències.

ARTICLE 28
Els equipaments de l’SRC estaran sotmesos a un control d’ús i a un programa de mante-
niment supervisat pel tècnic/a responsable. Els procediments normalitzats de treball
d’equipaments i instal·lacions seran aprovats per l’SRC amb la consulta prèvia de les
respectives comissions d’usuaris.

TÍTOL IV. DEL PERSONAL DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS

ARTICLE 29
Són funcions del personal de l’SRC:

a) Atendre, assessorar, ajudar, formar i informar els usuaris en les activitats pròpies
de l’SRC.

b) Mantenir les instal·lacions i els equipaments en condicions òptimes de funciona-
ment.

c) Comunicar als usuaris, amb l’antelació suficient si és possible, les modificacions
de la programació necessàries per al manteniment i reparació dels equips, per a la
posada a punt de noves tècniques o per qualsevol altre motiu que així ho justifiqui.

d) Reunir periòdicament els usuaris interns per intercanviar informació i coordi-
nar-se.

e) Realitzar la recerca bàsica necessària a fi d’actualitzar els coneixements teòrics i
d’augmentar el nivell de les prestacions.  

f) Vetllar per l’acompliment d’aquesta normativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. En el moment d’aprovar aquesta normativa les unitats de l’SRC són:
◆ Unitat d’Anàlisi
◆ Unitat de Microscòpia Electrònica
◆ Unitat de Radioisòtops i de Gestió Mediambiental
◆ Unitat de Fonètica
◆ Unitat (Servei) de Protecció Radiològica
2. Qualsevol aspecte no previst en aquesta normativa o les modificacions d’aquesta

seran avaluades per la Comissió Assessora i elevades a la Junta de Govern de la URV
per a la seva aprovació. En tot cas l’SRC podrà resoldre transitòriament els aspectes no
previstos en aquesta normativa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta normativa els usuaris interns
que ja utilitzen els serveis de l’SRC hauran de formalitzar la seva acreditació com a usu-
ari segons els procediments esmentats en els articles 2 i 3 d’aquesta normativa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per la Junta de
Govern de la URV.

3  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova nomenar doctor honoris
causa el professor Noam Chomsky, a proposta del Comitè Acadèmic (art. 126.2.e
dels Estatuts), i a iniciativa del rector i dels departaments de Psicologia, Pedago-
gia, Filologia Anglogermànica, Filologies Romàniques, Filologia Catalana i Antro-
pologia Social i Filosofia, així com de la Facultat de Ciències de l’Educació i
Psicologia i de la Facultat de Lletres.

4  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aproven les segones modificacions
del pressupost de l’any 1996, que figuren com a annex:

PREVISIÓ D’INGRESSOS

Núm. Explicació Total 

Capítol 3: Taxes i altres ingressos            60.603.379

Article 31: Prestació de serveis           58.541.186

310 Serveis i unitats           48.080.336
3101 Servei d'Esports            4.493.600
3103 Servei de Tecnologia Química           7.169.822
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Núm. Explicació Total 

3104 Servei d'Arqueologia             29.534.731
31051 Préstec Interbibliotecari                 50.240
3108 Servei de Recursos Científics            1.062.943
31010 Cursos Universitat d'Estiu             5.769.000

314 Seminaris i simposis            10.460.850
Seminaris i simposis           10.460.850

Article 39: Altres ingressos              2.062.193

399 Altres ingressos               2.062.193

Capítol 4: Transferències corrents            25.774.000

Article 40: Transferències de l'Estat             1.820.000

401 Subvencions específiques de l'Estat               1.820.000

Article 41: Transferències de la Generalitat           23.354.000

415 Subvencions per al Servei Lingüístic                  424.000
419 Altres subvencions             22.930.000

Article 49: Subvencions d'entitats privades               600.000

499 Subvencions d'entitats privades                 600.000

Capítol 5: Ingressos patrimonials              1.945.129

Article 54: Rendes de béns immobles            1.945.129

549 Altres lloguers              1.945.129

Capítol 7: Transferències de capital            92.264.225

Article 70: Transferències per a recerca de l'Estat          32.303.000    

700 Projectes de recerca           32.165.500
701 Dotació compensació per a recerca               137.500

Article 74: Transferències d'altres ens públics            4.000.000    

740 Transferències d'altres ens públics               4.000.000

Article 75: Transferències de capital de la Generalitat 55.495.000    

759 Altres transferències           55.495.000

Article 79: Transferències exteriors                466.225

799 Altres transferències                 466.225

Total         180.586.733

SEGONES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE 1996

TAXES I ALTRES INGRESSOS

PRESTACIÓ DE SERVEIS

SERVEIS I UNITATS

Servei d’Esports
Ingressos per inscripcions
Dotació: 4.493.600 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei d’Esports 

Servei de Tecnologia Química
Ingressos diversos (matrícules, ajuts, convenis, etc.)
Dotació: 7.169.822 PTA
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Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: STQ

Servei d’Arqueologia
Ingressos per facturació
Dotació: 29.534.731 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei d’Arqueologia

Préstec Interbibliotecari
Ingressos per préstec interbibliotecari
Dotació: 50.240 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Préstec Interbibliotecari

Servei de Recursos Científics
Ingressos per facturació
Dotació: 1.062.943 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: 970.467 PTA
8,7% overhead: 92.476 PTA

Cursos Universitat d’Estiu
Ingressos per matrícules i ajuts
Dotació: 5.769.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Rectorat

DRETS DE MATRÍCULA

SEMINARIS I SIMPOSIS

Concepte  Import Aplicació Centre de cost  Overhead

pressupostària 8,7%  4%  87,3% Centre
Gerència Dept.  de cost 

Matrícules Jornades Màrqueting i Comptabilitat 64.000 capítol II Dept. G. Empreses *  3.008  5.120  55.872
III Jornades Tarragonines de Dret Social 777.500 capítol II Dept. Dret 67.643 31.100  678.758 
Matrícules Conferència CAC'96                4.437.850 capítol II Dept. Química           386.093  177.514  3.874.243
Seminari 25 Anys de Recerca en Llengua Espanyola  137.500 capítol II Dept. F. Romàniques  11.963  5.500  120.038
Curs d'especialització Guionatge Audiovisual-95  16.000 capítol II Dept. F. Catalana  1.392  640  13.968
Seminari El món dels sons                     80.000 capítol II Dept. F. Catalana  6.960  3.200  69.840
I Seminari Normativa morfosintàctica                   387.000 capítol II Dept. F. Catalana  33.669  15.480  337.851
V Conferència de Sociologia de l'Educació                   504.000 capítol II Dept. G. Empreses *  23.688  40.320  439.992
Matrícules V Setmana Psicològica                1.095.000 capítol II Dept. Psicologia            95.265  43.800  955.935
Ingrés U. de Lleida per col·laboració IV CIOE  75.000 capítol II Dept. Pedagogia   75.000
Matrícules IV CIOE                2.364.000 capítol II Dept. Pedagogia  205.668  94.560  2.063.772
Curs d'especialització Novel·la Curta                     85.000 capítol II Dept. F. Catalana  7.395  3.400  74.205
Curs d'especialització Guionatge Audiovisual-96  360.000 capítol II Dept. F. Catalana  31.320  14.400  314.280
Curs de català Quatre Motors per a Europa /Gal·les  65.000 capítol II Gerència  65.000
Curs d'especialització Mons de Ficció-95                     13.000    capítol II Dept. F. Catalana  1.131  520  11.349

TOTAL              10.460.850              875.194  435.554  9.150.102

* Els overheads són 4,7% a Gerència i 8% al Departament.

ALTRES INGRESSOS

ALTRES INGRESSOS

Concepte  Import Aplicació Centre de cost
pressupostària

Ingrés per devolució import erroni Herrero Temiño, SA                  17.336    capítol II Dept. Història i Geogr.
Ingrés xec UNIPSA per sinistre 01-04-95  Equip SAI                659.516    capítol II Gerència
Ingrés xec UNIPSA per sinistre 08-12-95 danys tempesta                258.052    capítol II Gerència
Ingrés xec UNIPSA per sinistre 04-03-96 ordinador portàtil                207.000    capítol II Dept. d'EEEA
Ingressos Universitat d'Estiu                  52.965    capítol II Rectorat
Ingrés COREBAR SL per despeses publicació anuncis DOGC i BOE 175.551 capítol II Gerència
Ingrés GABISE per despeses publicació anuncis DOGC i BOE                152.421    capítol II Gerència
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Concepte  Import Aplicació Centre de cost
pressupostària

Ingrés SAEL per despeses publicació anuncis DOGC i BOE                329.947    capítol II Gerència
Ingrés fact. Ass. Escriptors en Llengua Catalana (U. d'Estiu)                  56.175    capítol II Rectorat
Ingressos per subscripció Revista de Psicologia                  16.200    capítol II Dept. Psicologia
Ingrés VILEMA despesa telèfon Fac. Medicina                    7.720    capítol II Fac. Medicina
Ingrés fact. BAYER HISPANIA per col·laboració Fac. Química                129.310    capítol II Fac. Química

      
TOTAL 2.062.193

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT

SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES DE L’ESTAT

a) Subvenció Instituto de la Mujer per al Col·loqui de Literatura i Feminisme
Dotació: 300.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Dept. de Filologia Catalana
b) Subvenció DGES per a l’organització de congressos per a CAC’96
Dotació: 1.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Dept. de Química
c) Agencia Española de Cooperación Internacional. Intercampus
Dotació: 520.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Gerència

TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT

SUBVENCIONS PER AL SERVEI LINGÜÍSTIC

Subvenció del Comissionat per Universitats i Recerca per al curs de català Quatre
motors per a Europa
Dotació: 424.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei Lingüístic

ALTRES SUBVENCIONS

Concepte  Import Aplicació Centre de cost Overhead

pressupostària 8,7% Centre 
de cost

Ingrés fact. per cursos de Gestió i Direcció de Centres  2.000.000    capítol II Fac. C. Educació 400.000  1.600.000
Docents. Generalitat de Catalunya

Subv. Departament d'Ensenyament per IV CIOE                2.000.000 capítol II Dept. Pedagogia*  2.000.000

Ajut Direcció General Universitats per adequació i              17.000.000 capítol I Gerència 17.000.000
millora docent de diversos ensenyaments

Ajut Comissionat per CAC'96 (ARCS)                   350.000 capítol II Dept. Química 350.000

Ajut Comissionat per IV CIOE (ARCS)                   240.000 capítol II Dept. Pedagogia 240.000

Ajut Comissionat per IV IS on Metal Ions... (ARCS)                   300.000 capítol II Dept. C. Mèdiques B. 300.000

Ajut Comissionat per Arqueologia Medieval... (ARCS)  200.000 capítol II Dept. Història i Geogr. 200.000

Ajut Comissionat per V Jornades geografia Turisme (ARCS)  180.000 capítol II Dept. Història i Geogr. 180.000

Ajut Comissionat per II S. Ciències Llenguatge (ARCS)  140.000 capítol II Dept. F. Romàniques 140.000

Ajut Comissionat per XII C. Llenguatges naturals... (ARCS)  300.000 capítol II Dept. F. Romàniques 300.000

Ajut Comissionat per XIV C. N. Lingüística Aplicada (ARCS)  220.000 capítol II Dept. F. Romàniques 220.000

TOTAL  22.930.000            400.000 22.530.000

* Té uns overheads del 20%
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SUBVENCIONS D’ENTITATS PRIVADES

SUBVENCIONS D’ENTITATS PRIVADES

a) Ajut CLIESA a Servei d’Esports per comprar equipament esportiu
Dotació: 500.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Servei d’Esports
b) Aportació CN Vandellós II a V Conferència de Sociologia de l’Educació
Dotació: 100.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Dept. de Gestió d’Empreses i Economia

INGRESSOS PATRIMONIALS

RENDES DE BÉNS IMMOBLES

ALTRES LLOGUERS

Ingressos per lloguers de les instal·lacions Sant Jordi
Dotació: 1.945.129 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Sant Jordi

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TRANSFERÈNCIES PER A RECERCA DE L’ESTAT

PROJECTES DE RECERCA

Concepte Import Anual. proj. 5% Aplicació Centre de cost
Overhead pressupostària

Subv. DGES 1a anualitat proj. UE-96-011 X. Rius 1.183.000 1.183.000 capítol VI Dept. Química

Subv. DGES 1a anualitat proj. UE-96-062 3.815.000 3.815.000 capítol VI Dept. CCMMBB
J. L. Domingo

Subv. CICYT per 2a anualitat J. J. Pujades 2.887.500 2.750.000 137.500 capítol VI Dept. Antropologia

Subv. DGICYES Incorp. Doctors i Tecnòlegs 4.450.000 4.450.000 capítol I Gerència
GR. Eva Subvías

Ajut CIDE J. Giménez 690.000 690.000 capítol VI Dept. E. Informàtica

Subv. DGES 1a anualitat proj. J. Oliveras 1.540.000 1.540.000 capítol VI Dept. Història i Geogr.

Subv. DGES 1a anualitat proj. V. Cádiz 3.500.000 3.500.000 capítol VI Dept. Química

Subv. DGES 1a anualitat proj. S. Castillón 6.600.000 6.600.000 capítol VI Dept. Química

Subv. DGES 1a anualitat proj. J. M. Poblet 3.100.000 3.100.000 capítol VI Dept. Química
Subv. DGES 1a anualitat proj. R. Caballol 4.400.000 4.400.000 capítol VI Dept. Química

TOTAL 32.165.500

DOTACIÓ COMPENSACIÓ PER A RECERCA

Professor J. Josep Pujadas
Dotació: 137.500 PTA
Aplicació pressupostària: capítol II
Centre de cost: Gerència

TRANSFERÈNCIES D’ALTRES ENS PÚBLICS

TRANSFERÈNCIES D’ALTRES ENS PÚBLICS

Subvenció Junta Castella-Lleó per a l’excavació d’Atapuerca
Dotació: 4.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Centre de cost: Departament d’Història i Geografia

Núm. 4



Full Oficial 18 / 19 de desembre de 199616

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT

ALTRES TRANSFERÈNCIES

Concepte Import Aplicació Centre de cost
pressupostària

Subv. Generalitat prof. investigadors visitants 3.795.000 capítol VI Dept. E. Mecànica
Shu-Bao Shen Dept. Enginyeria Mecànica

Ajut grups de recerca consolidats SGR-96 3.000.000 capítol VI Dept. Química
V. Cádiz

Ajut grups de recerca consolidats SGR-96 500.000 capítol VI Dept. CCMMBB
J. L. Domingo

Ajut grups de recerca consolidats SGR-96 2.100.000 capítol VI Dept. CCMMBB
J. Figueras

Ajut grups de recerca consolidats SGR-96 2.700.000 capítol VI Dept. E. Química
X. Farriol

Ajut grups de recerca consolidats SGR-96 1.000.000 capítol VI Dept. E. Química
F. Giralt

Ajut grups de recerca consolidats SGR-96 1.600.000 capítol VI Dept. E. Química
J. Sueiras

Ajut grups de recerca consolidats SGR-96 200.000 capítol VI Dept. E. Mecànica
A. Coronas

Subvenció Pla de recerca 96 CIRIT 7.600.000 capítol II Gerència

Sub. Direcció General Universitats 3.000.000 capítol VI Rectorat
Base de dades

Subv. Direcció General Universitats 30.000.000 capítol VI Rectorat
Sistema telefonia

TOTAL 55.495.000

TRANSFERÈNCIES EXTERIORS

ALTRES TRANSFERÈNCIES

Ingrés University of Bath per Virtual Multicomputer for Symbolic Applications Vicenç
Torra
Dotació: 466.225 PTA
Aplicació pressupostària: capítol VI
Centre de cost: Departament d’Enginyeria Informàtica

5  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aproven la creació de la Comissió
de Biblioteca, la composició d’aquesta, i també la composició de la seva comissió
permanent, que figuren com a annex:
La Biblioteca de la URV està constituïda pel Servei de Biblioteca i per les biblioteques dels
centres. A més, existeixen biblioteques específiques (Centre de Documentació Europea i
la Cartoteca) amb una vinculació poc definida. Aquesta situació complexa fa imprescindi-
ble la creació d’una comissió àmplia per discutir els problemes de gestió de la Biblioteca
de la URV i per proposar a la Junta de Govern la política a seguir en l’àmbit bibliotecari.

Proposta:

1. Creació de la Comissió de Biblioteca de la URV.
2. La seva funció prioritària ha de ser l’elaboració del Reglament de la Biblioteca, el qual

serà presentat a la Junta de Govern per a la seva aprovació. En el Reglament s’explicitaran les
seves funcions i les diferents normatives d’utilització de les biblioteques i serveis.

3. La composició de la Comissió de Biblioteca ha de ser àmplia, amb representació
de tots els estaments implicats, per la qual cosa la seva composició serà:

◆ Vicerector/a responsable de l’àrea de biblioteques, que la presidirà per delegació
del rector.

◆ Representant de la Gerència, a proposta del gerent
◆ Cap del Servei de Biblioteca
◆ Els caps de les biblioteques dels centres
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◆ Un representant dels professors de cadascun dels centres, a proposta dels degans i
directors.

◆ Un representant dels alumnes de cadascun dels centres, a proposta dels degans i
directors.

4. La Comissió de Biblioteca tindrà una comissió permanent, les funcions de la qual
s’establiran en el Reglament, constituïda per:

◆ Vicerector
◆ Representant de Gerència
◆ Cap del Servei de Biblioteca
◆ Dos caps de biblioteca, proposats per la Comissió de Biblioteca. Un d’ells serà de

l’àmbit de la ciència, la tecnologia i la medicina, i l’altre de l’àmbit de les ciències soci-
als i les humanitats.

◆ Dos professors, proposats per la Comissió de Biblioteca. Un d’ells serà de l’àmbit
de la ciència, la tecnologia i la medicina, i l’altre de l’àmbit de les ciències socials i les
humanitats.

◆ Dos alumnes, proposats per la Comissió de Biblioteca. Un d’ells serà de l’àmbit de la
ciència, la tecnologia i la medicina, i l’altre de l’àmbit de les ciències socials i les humanitats.

6  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aproven el calendari i l’horari de les
biblioteques per al curs 1996-97, que figuren com a annex:
1. Totes les biblioteques obriran, en horari de matí i de tarda (12 hores), els caps de set-
mana corresponents a les dues setmanes anteriors a l’inici dels exàmens i durant les set-
manes que aquests es realitzin. D’acord amb el calendari oficial d’exàmens del curs
1996-97, les biblioteques obriran els caps de setmana següents:

◆ Exàmens de febrer (4 caps de setmana): 18/19-1, 25/26-1, 1/2-2, 8/9-2
◆ Exàmens de juny (4 caps de setmana): 31/1-4, 7/8-6, 14/15-6, 21/22-6
◆ Exàmens de setembre (4 caps de setmana): 23/24-8, 30/31-8, 6/7-9, 13/14-9
En el cas de modificacions puntuals d’aquest calendari, els degans i directors de

centre podran proposar al Servei de Biblioteca un calendari alternatiu.
2. Totes les biblioteques obriran en època sense activitat acadèmica i en època de

vacances en horari de matí o de tarda (6 hores). D’acord amb el calendari oficial, les
setmanes amb reducció horària són:

◆ Vacances de Nadal (2 setmanes): del 23-12-96 al 6-1-97
◆ Vacances de Setmana Santa (1 setmana): del 24-3-97 al 31-3-97
◆ Vacances d’estiu (4 setmanes): Del 21-7-97 al 17-8-97
3. Es consideren festius a tots els efectes, i en conseqüència totes les biblioteques

estaran tancades, els dies següents:
◆ Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any
◆ Diumenge i Dilluns de Pasqua
◆ Sant Joan
◆ Primer de maig i 6 de desembre
◆ Festes majors: 19 d’agost i 23 de setembre (biblioteques de Tarragona), 29 de juny

i 25 de setembre (biblioteques de Reus)

7  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova la Normativa d’avaluació
del personal acadèmic, que figura com a annex:

NORMATIVA D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC

1. La URV realitzarà periòdicament una avaluació global de tot el seu personal acadè-
mic. Aquesta avaluació servirà per conèixer la consideració que mereix la qualitat del
professorat de la Universitat, per elaborar els informes preceptius d’aquells professors
que participin en concursos de professorat i, en els seus aspectes estrictament docents,
per tenir una base per a la concessió dels trams de docència.

2. L’avaluació global inclourà tots els aspectes de l’activitat del professorat: docèn-
cia, recerca, gestió, extensió universitària i prestació de serveis.

3. L’avaluació global es realitzarà, en principi, cada cinc anys coincidint, en el cas dels
professors ordinaris que els pertoqui, amb els períodes de sol·licitud de trams de docència.

4. El primer element de l’avaluació el formarà un conjunt de tres informes:
a) Autoinforme de l’avaluat, on farà constar i justificarà les seves activitats docents,

de recerca, de gestió, d’extensió universitària i de prestació de serveis.
b) Informe del cap de departament, on farà una valoració personal del compliment

docent de l’avaluat –independentment dels resultats de l’enquesta als alumnes– i de la
seva dedicació a la recerca i a les altres activitats pròpies dels professors universitaris.

c) Informe del degà o director de centre, on farà una valoració personal de les acti-
vitats pròpies dels professors universitaris.

5. El segon element de l’avaluació el constituirà l’avaluació docent, que constarà de:
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a) Resultats de l’enquesta feta als alumnes. L’enquesta serà anual i valorarà una de
les assignatures impartida pel professor a primer o segon cicle. L’elecció de l’assignatura
es farà de manera que inclogui durant el període de cinc anys totes les assignatures que
el professor imparteixi. La realització de l’enquesta serà externa a la Universitat i s’infor-
marà dels seus resultats l’interessat, el cap del departament i la Comissió d’Avaluació
del Personal Acadèmic. Per tenir una avaluació positiva, el professor ha de superar el
barem que la Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic estableixi com a suficient o
mostrar una clara progressió fins a arribar a l’esmentat barem.

b) Resultats de l’enquesta feta als alumnes després de 3-4 anys d’haver aprovat l’assig-
natura avaluada, que serà aquella que més anys hagi impartit el professor o, en cas
d’igualtat entre assignatures, aquella en què hagi tingut més alumnes. Aquesta enquesta
començarà a fer-se quan la Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic hagi desenvolu-
pat el mecanisme per a la seva realització i es disposi de recursos per executar-la.

Nota: Per tenir una avaluació positiva en l’aspecte docent, caldrà que el professor
hagi impartit un mínim del 75% dels crèdits que li corresponguin durant els cinc anys del
període avaluat. En els casos dels professors que ocupin càrrecs unipersonals de govern i
en els professors associats amb menys crèdits, es ponderarà la xifra de crèdits a impartir.

c) Aspectes docents dels informes assenyalats en el punt 4.
6. El tercer element de l’avaluació el constituirà l’avaluació de recerca, que considerarà:
a) Trams de recerca aconseguits.
b) Allò que faci referència a la recerca dels informes assenyalats en el punt 4: 4a i 4b.
7. El departament podrà incrementar les hores de dedicació a la docència del pro-

fessor amb una avaluació insuficient de la recerca, en benefici d’altres membres del
departament que destaquin especialment en la seva dedicació a la recerca.

8. La Junta de Govern impulsarà un pla de formació del personal acadèmic que
ajudi a superar els possibles dèficits i que tendeixi a obtenir les avaluacions positives de
tot el professorat. 

9. La comissió d’avaluació prevista als Estatuts de la URV coordinarà i supervisarà el
procés d’avaluació del personal acadèmic. Les decisions que prengui la comissió po-
dran ser recorregudes davant el rector, el qual resoldrà.

8  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova la 7a convocatòria de places
a cossos docents amb l’aprovació prèvia de la promoció del professorat, amb els
seus perfils i tribunals, que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

Antropologia Social Núm. de plaça: 207 Àrea: Antropologia Social President titular:
i Filosofia Titular universitat Perfil: Antropologia Industrial Prat Carós, Joan

Temps complet Vocal secretari titular:
Comelles Esteban, Josep M.
President suplent:
Del Valle Murga, Teresa
Vocal secretari suplent:
Romaní Alfonso, Oriol

Antropologia Social Núm. de plaça: 315 Àrea: Antropologia Social President titular:
i Filosofia Catedràtic universitat Perfil: Antropologia Econòmica Prat Carós, Joan

Temps complet Vocal secretari titular:
Contreras Hernández, Jesús
President suplent:
San Roman Espinosa, Teresa
Vocal secretari suplent:
Del Valle Murga, Teresa

Antropologia Social Núm. de plaça: 372 Àrea: Antropologia Social President titular:
i Filosofia Catedràtic universitat Perfil: Antropologia Urbana Prat Carós, Joan

Temps complet Vocal secretari titular:
García García, José Luis
President suplent:
Del Valle Murga, Teresa
Vocal secretari suplent:
San Roman Espinosa, Teresa

Història i Geografia Núm. de plaça: 40 Àrea: Història Contemporània President titular:
Titular universitat Perfil: Història Contemporània Anguera Nolla, Pere
Temps complet de Catalunya Vocal secretari titular:

Jordà Olives, Mercè
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Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

President suplent:
Gabriel Sirvent, Pere
Vocal secretari suplent:
Canal Morell, Jordi

Història i Geografia Núm. de plaça: 100 Àrea: Història Contemporània President titular:
Titular universitat Perfil: Història Contemporània Anguera Nolla, Pere
Temps complet d’Espanya Vocal secretari titular:

Jordà Olives, Mercè
President suplent:
Gabriel Sirvent, Pere
Vocal secretari suplent:
Canal Morell, Jordi

Història i Geografia Núm. de plaça: 193 Àrea: Història Contemporània President titular:
Catedràtic universitat Perfil: Història Contemporània Termes Ardévol, Josep
Temps complet de Catalunya/Història dels Moviments Vocal secretari titular:

Socials Casassas Ymbert, Jordi
President suplent:
Bonamusa Gaspà, Francesc
Vocal secretari suplent:
De Riquer Permanyer, Borja

Filologia Catalana Núm. de plaça: 80 Àrea: Filologia Catalana President titular:
Titular universitat Perfil: Etnopoètica Hauf Valls, Albert
Temps complet Vocal secretari titular:

Pujol Sanmartín, Josep M.
President suplent:
Veny Clar, Joan
Vocal secretari suplent:
Mallafrè Gavaldà, Joaquim

Pedagogia Núm. de plaça: 150 Àrea: Teoria i Història President titular:
Titular universitat de l’Educació Noguera Arrom, Joana
Temps complet Perfil: Pedagogia Social Vocal secretari titular:

López Herrerías, José A.
President suplent:
Fullat i Genís, Octavi
Vocal secretari suplent:
Claudio Puerto, Amalia

Química Núm. de plaça: 140 Àrea: Química Orgànica President titular:
Titular universitat Perfil: les pròpies de l’àrea Cádiz Deleito, Virginia
Temps complet Vocal secretari titular:

Castillón Miranda, Sergio
President suplent:
Vilarrasa Llorens, Jaume
Vocal secretari suplent:
Serra Albet, Àngels

Química Núm. de plaça: 187 Àrea: Cristal·lografia i President titular:
Catedràtic universitat Mineralogia Solans Huguet, Francisco

Javier
Temps complet Perfil: Cristal·lografia Vocal secretari titular:

Gali Medina, Salvador
President suplent:
Cuevas Diarte, Miguel Ángel
Vocal secretari suplent:
Arriortua Marcaida, Maria
Isabel
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9  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova la 7a convocatòria de places
a cossos docents amb els seus perfils i tribunals, que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

Dret Núm. de plaça: 965 Àrea: Dret Penal President titular:
Catedràtic universitat Perfil: les pròpies de l’àrea Quintero Olivares, Gonzalo
Temps complet Vocal secretari titular:

García Aran, Mercedes
President suplent:
Morales Prats, Fermín
Vocal secretari suplent:
Carbonell Mateu, Juan Carlos

Enginyeria Química Núm. de plaça: 269 Àrea: Estadística i Investigació President titular:
Titular universitat Operativa Barceló Bugeda, Jaume
Temps complet Perfil: Optimització Vocal secretari titular:

Domingo Ferrer, Josep
President suplent:
Nabona Francisco, Narcís
Vocal secretari suplent:
Prieto Fernández, Javier

Enginyeria Química Núm. de plaça: 957 Àrea: Enginyeria Química President titular:
Catedràtic universitat Perfil: les pròpies de l’àrea Giralt Prat, Francesc
Temps complet Vocal secretari titular:

Sueiras Romero, Jesús
President suplent:
Castells Piqué, Francesc
Vocal secretari suplent:
Mans Teixidó, Claudi

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 362 Àrea: Ciències Morfològiques President titular:
Bàsiques Titular universitat Perfil: Histologia Domènech Mateu, Josep

Temps complet Vocal secretari titular:
Tomàs Ferré, Josep M.
President suplent:
Tejedo Mateu, Antonio
Vocal secretari suplent:
Nebot Cegarra, Josep

Bioquímica Núm. de plaça: 217 Àrea: Nutrició i Bromatologia President titular:
i Biotecnologia Titular d’escola universitària Perfil: Tecnologia Enològica Mariné Font, Abel

Temps complet Vocal secretari titular:
Zamora Marín, Fernando
President suplent:
De la Torre Boronat, Carmen
Vocal secretari suplent:
Monico Pifarré, Amàlia

Medicina Núm. de plaça: 766 Àrea: Fisioteràpia President titular:
i Cirurgia Titular d’escola universitària Perfil: Fisioteràpia Masana Marín, Lluís

Temps parcial + hospital Vocal secretari titular:
Hospital Sant Joan de Reus Salvat Salvat, Isabel

President suplent:
Zurriaga Llorens, M. Rosario
Vocal secretari suplent:
López Tortosa, Miguel

Història Núm. de plaça: 20 Àrea: Anàlisi Geogràfica President titular:
i Geografia Titular universitat Regional Oliveras Samitier, Josep

Temps complet Perfil: les pròpies de l’àrea Vocal secretari titular:
Vera Rebollo, José Fernando
President suplent:
Morales Gil, Alfredo
Vocal secretari suplent:
López Palomeque, Francisco
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Departament Categoria Àrea de coneixement President i secretari

Història Núm. de plaça: 757 Àrea: Geografia Humana President titular:
i Geografia Titular universitat Perfil: Geografia Humana Capel Saez, Horacio

Temps complet Vocal secretari titular:
Roquer Soler, Santiago
President suplent:
Calvo García-Tornel,
Francisco
Vocal secretari suplent:
Urteaga González, José Luis

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 736 Àrea: Fonaments de l’Anàlisi President titular:
i Economia Titular d’escola universitària Econòmica Oliva Furés, Martí

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

10  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova la proposta de composició
de comissions de selecció de professorat associat, ajudant i interí, que figura com
a annex:
Núm. 756
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Departament d’Enginyeria Elèctrica i Mecànica
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Manteniment industrial, Maquinària i manteniment i les pròpies de l’àrea de
coneixement
Comissió: Pere Joan Ferrando Piera (TU), president; Francesc Xavier Esteve Agustench
(TEUI), Francesc Xavier Grau Vidal (TU), Jordi Grifoll Taverna (TU), Joan Salvadó Rovira
(TU), vocals.

Núm. 689
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Departament d’Enginyeria Elèctrica i Mecànica
Àrea de coneixement: Mecànica de Fluids
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Tribologia i lubricació i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Anton Ferré Vidal (CEU), president; Ildefonso Cuesta Romeo (TUI),
Francesc Ferrando Piera (TU), Ioanis Katakis (TUI), Josep M. Jornet Domènech (TEU),
vocals.

Núm. 934/935
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Departament d’Enginyeria Química
Àrea de coneixement: Enginyeria Química
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Projecte final de carrera i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Jordi Gavaldà Casado (TU), president; Francesc Castells Piqué (CU), Adolfo
Rolan Mosquera (TU), Luis Guasch Pesquer (TEU), Pilar Salagre Carnero (TU), vocals.

Núm. 38
FACULTAT DE LLETRES

Departament d’Història i Geografia
Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional
Categoria: ajudant LRU 1r cicle (temps complet)
Docència: Geografia i història de Catalunya (ensenyament Mestre) 3 cr. i les pròpies de
l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Oliveras Samitier (CU), president; Santiago Roquer Soler (CU), Manuela
Brunet Indià (TU), Ángel Pío González Soto (CU), Jordi Roca Girona (TEU), vocals.
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Núm. 34
FACULTAT DE LLETRES

Departament d’Història i Geografia
Àrea de coneixement: Història Contemporània
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Història del pensament polític, Història contemporània universal (filologies) i
les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Fontana Lázaro (CU), president; Pere Anguera Nolla (CU), Mercè Jordà
Olives (TU), Antonio Maria Jordà Fernández (TUI), M. Isabel Miró Montoliu (ajudant
LRU, 1r cicle), vocals.

Núm. 484
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Departament d’Infermeria
Àrea de coneixement: Infermeria
Categoria: associat (4,5 crèdits)
Docència: Infermeria geriàtrica, Pràctiques clíniques i les pròpies de l’àrea de coneixe-
ment
Comissió: M. Antònia Martorell Poveda (TEU), president; Carme Vives Relats (TEU), M.
Rosa Aparicio Casals (TEU), Joan Domènec Fernández Ballart (TU), Josep M. Comelles
Esteban (TU), vocals.

Núm. 979
ESCOLA UNIVESITÀRIA D’INFERMERIA

Departament d’Infermeria
Àrea de coneixement: Infermeria
Categoria: associat (4,5 crèdits)
Docència: Infermeria geriàtrica, Pràctiques clíniques i les pròpies de l’àrea de coneixe-
ment
Comissió: M. Antònia Martorell Poveda (TEU), president; Carme Vives Relats (TEU), M.
Rosa Aparicio Casals (TEU), Joan Domènec Fernández Ballart (TU), Josep M. Comelles
Esteban (TU), vocals.

Núm. 483
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA 
PIUS HOSPITAL DE VALLS

Departament d’Infermeria
Àrea de coneixement: Infermeria
Categoria: associat mèdic (4,5 crèdits)
Docència: Infermeria geriàtrica, Pràctiques clíniques i les pròpies de l’àrea de coneixe-
ment
Comissió: M. Antònia Martorell Poveda (TEU), president; Carme Vives Relats (TEU), M.
Rosa Aparicio Casals (TEU), Joan Domènec Fernández Ballart (TU), Josep M. Comelles
Esteban (TU), vocals.

Núm. 980
ESCOLA D’ENOLOGIA

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia
Categoria: associat (4,5 crèdits)
Docència: Disseny d’un celler i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Fernando Zamora Marín (TEU), president; José Manuel Guillamon Navarro
(TEUI), Amàlia Monico Pifarré (TEU), Jordi Salas Salvadó (TU), Francisco López Bonillo
(CEU), vocals.

Núm. 780
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Ciències Morfològiques
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Anatomia humana descriptiva, topogràfica i funcional i les pròpies de l’àrea
de coneixement
Comissió: Verònica Piera Lluch (TU), president; Pedro Cobos Carbó (TU), Joan Maria
Llobet Mallafrè (TU), Daniel del Castillo Dejardin (TU), Saturnino Gimeno Martín
(TEU), vocals.
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Núm. 376
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Toxicologia i Legislació Sanitària
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Salut, seguretat i higiene en el treball i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Josep Lluís Domingo Roig (CU), president; Josep Guarro Artigas (CU), Joan
Maria Llobet Mallafrè (TU), Vicente Antonio Martínez Abascal (CU), Rosa Gemma Que-
ral Casanova (TEU), vocals.

Núm. 693
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física
Categoria: associat (9 crèdits)
Docència: Radiologia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Verònica Piera Lluch (TU), president; Pedro Cobos Carbó (TU), Miquel López
Tortosa (TEU), Daniel del Castillo Dejardin (TU), Dolors Cid Buera (TEU), vocals.

Núm. 383
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 (18 crèdits)
Docència: Radiologia i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Verònica Piera Lluch (TU), president; Pedro Cobos Carbó (TU), Miquel López
Tortosa (TEU), Ramon Hernández Oter (TUI), Alberto Martínez Vea (TU), vocals.

Núm. 976
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Categoria: ajudant LRU, 1r cicle (temps complet)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Joan Pagés Galtes (TU), president; Encarnació Ricart Martí (CU), Jaume
Vernet Llobet (TU), Martín Oliva Fures (CU), Ignasi Brunet Icart (TEU), vocals.

Núm. 571
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Vicente Antonio Martínez Abascal (CU), president; Neus Ciscart Bea (TEU),
Rosa Rodríguez Sánchez  (TEUI), Misericòrdia Carles Làvila (TEU), Ignasi Brunet Icart
(TEU), vocals.

Núm. 982
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Vicente Antonio Martínez Abascal (CU), president; Neus Ciscart Bea (TEU),
Rosa Rodríguez Sánchez  (TEUI), Misericòrdia Carles Làvila (TEU), Ignasi Brunet Icart
(TEU), vocals.

Núm. 981
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Vicente Antonio Martínez Abascal (CU), president; Neus Ciscart Bea (TEU),
Rosa Rodríguez Sánchez  (TEUI), Misericòrdia Carles Làvila (TEU), Ignasi Brunet Icart
(TEU), vocals.

Núm. 10
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Núm. 586
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Vicente Antonio Martínez Abascal (CU), president; Neus Ciscart Bea (TEU),
Rosa Rodríguez Sánchez  (TEUI), Misericòrdia Carles Làvila (TEU), Ignasi Brunet Icart
(TEU), vocals.

Núm. 620
FACULTAT DE LLETRES

Departament de Filologia Catalana
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Literatura del segle XX, Teoria i crítica de la literatura catalana (novel·la),
Teoria i crítica de la literatura catalana (poesia) i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Montserrat Palau Vergés (TU), president; Joaquim Mallafrè Gavaldà (TU),
Margarida Aritzeta Abad (CEU), Ramón Oteo Sans (TU), Elisabeth Russell Brown (TU),
vocals.

Núm. 549
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Categoria: ajudant LRU, 1r cicle (temps complet)
Docència: Teoria econòmica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Martín Oliva Fures (CU), president; Agustí Segarra Blasco (TU), María José
Pérez Lacasta (TEU), Vicente Antonio Martínez Abascal (CU), Luis Valero Iglesias (TEU),
vocals.

Núm. 967
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Categoria: titular d’escola universitària interí (temps complet)
Docència: Gestió de la producció i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Antoni Terceño Gómez (TU), president; M. Teresa Torres Coronas (TEU), José
Mª Castan Farrero (CU), Francesc Giralt Prat (CU), Luis Valero Iglesias (TEU), vocals.

Núm. 627
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Fisioteràpia traumatològica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carmen Casajuana Briansó
(TEUI), Glòria Plana Solé (TEUI), Josep Maria Tomàs Ferré (CU), Roser Ricomà Muntané
(TEU), vocals.

Núm. 923
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat (4,5 crèdits)
Docència: Fisioteràpia 3r curs i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Isabel Salvat Salvat (TEU), president; Maria Carmen Casajuana Briansó
(TEUI), Glòria Plana Solé (TEUI), Josep Maria Tomàs Ferré (CU), Roser Ricomà Muntané
(TEU), vocals.

Núm. 628
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: associat mèdic (18 crèdits)

Núm. 10



Full Oficial 18 / 19 de desembre de 199625

Núm. 754
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 (9 crèdits)
Docència: 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 Andres (AM), Maria del Mar Grasa
Sánchez (AM), vocals.

Núm. 767
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Categoria: titular d’escola universitària interí (temps parcial + hospital)
Docència: Fisioteràpia i les pròpies de l’àrea de coneixement

Núm. 126
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament de Pedagogia
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Categoria: ajudant LRU, 1r cicle (temps complet)
Docència: les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Ángel Pío González Soto (CU), president; Bonifacio Jiménez Jiménez (TU),
Vicent Sebastià Ferreres Pavia (CU), Josepa Canals Sans (TU), Rosa Gemma Queral
Casanova (TEU), vocals.

Núm. 143
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament de Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Categoria: associat (18 crèdits)
Docència: Psicologia social aplicada i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: José Eugenio García-Albea Ristol (CU), president; Joan Boada Grau (TUI),
Jordi Tous Pallarès (TEU), Vicent Sebastià Ferreres Pavia (CU), Enrique Fuentes Goyanes
(TU), vocals.

11  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova la divisió del Departament
de Química, amb l’informe previ de la Facultat de Química i del Departament de
Química. Es creen, doncs, els departaments següents:
Departament de Química Física i Inorgànica: que agrupa les àrees de coneixement de
Química Física, Química Inorgànica, Física Aplicada i Cristal·lografia i Mineralogia.
Departament de Química Analítica i Química Orgànica: que agrupa les àrees de conei-
xement de Química Analítica i Química Orgànica.

12  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aprova la incorporació de l’àrea de
coneixement Història d’Amèrica al Departament d’Història i Geografia.

13  Acord de 19 de desembre de 1996, pel qual s’aproven els cursos de postgrau i
extensió universitària següents:
Postgrau
Les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Disseny i Desenvolupament
d’Entorns i Estratègies de Formació (Departament de Pedagogia)
Atenció Prehospitalària Urgent (Departament d’Infermeria)
Atenció Pràctica a la Vellesa: un Enfocament Interdisciplinar (Departament d’Infermeria)
Introducció al Concepte i a la Pràctica Osteopàtica (Departament de Medicina i Cirurgia)
Metodologia Científica Aplicada a la Recerca en Ciències de la Salut (Departament de
Ciències Mèdiques Bàsiques)
Enginyeria Ambiental: Contaminació de l’Aigua (Departament d’Enginyeria Química)
Enginyeria Ambiental: Contaminació del Sòl (Departament d’Enginyeria Química)

Extensió universitària
Gestió de Residus Especials (Facultat de Química)

Núm. 10-13
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