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Disposicions

 

1  

 

Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de
doctorat, que figuren com a annex:

 

PREMIS EXTRAORDINARIS DOCTORAT

 

D’acord amb el punt 7 de la Normativa de concessió de premis extraordinaris de docto-
rat, la Comissió Delegada de la Comissió de Doctorat, en la segona sessió feta el 14 de
maig, va acordar concedir els premis extraordinaris als doctors següents:

 

ÀREA TEMÀTICA A

 

Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia, Infermeria
i Psicologia

 

Curs 1992-93

 

Dra. Montserrat Giralt Batista (Departament de Medicina i Cirurgia)

 

Curs 1994-95

 

Dra. Teresa Bargalló Escrivà (Departament de Medicina i Cirurgia)

 

Curs 1995-96

 

Dra. Cristina Gutiérrez Fornés (Departament de Medicina i Cirurgia)

 

ÀREA TEMÀTICA B

 

Departaments d’Antropologia Social i Filosofia, Filologia Anglogermànica, Filo-
logia Catalana, Filologies Romàniques, Història i Geografia, i Pedagogia

 

Curs 1995-96

 

Dr. Salvador Anton Clavé (Departament d’Història i Geografia)

 

ÀREA TEMÀTICA D

 

Departaments de Bioquímica i Biotecnologia, Enginyeria Mecànica, Enginyeria
Electrònica i Automàtica, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica i Química

 

Curs 1992-93

 

Dra. Núria Ruiz Morillas (Departament de Química)

 

Curs 1994-95

 

Dra. Icíar Ruisánchez Capelastegui (Departament de Química)

 

Curs 1995-96

 

Dr. Antoni Reina Lozano (Departament de Química)

Del curs 1992-93 quedava només per concedir un premi extraordinari, atès que hi
havia dues propostes, una de l’àrea temàtica A (Departament de Medicina i Cirurgia) i
l’altra de l’àrea temàtica D (Departament de Química). El president de la Comissió proposa
que es consideri, amb caràcter extraordinari, l’atorgament d’un premi més per a aquest
curs, de manera que totes les àrees que hi havien presentat candidats tinguin un premi
extraordinari, proposta que va ser ratificada per la Comissió de Doctorat del 22 de maig.

 

2  

 

Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de
final d’estudis i s’accepta que la Comissió de Política Docent aprovi els de la
Facultat de Lletres, que figuren com a annex:

 

PREMIS EXTRAORDINARIS FINAL D’ESTUDIS

 

CURS 1995-96

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Ciències Empresarials Jorge Llambrich Sanz 2,02
Administració i Direcció d’Empreses M. Mercè Molné Casero 2

 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 

Medicina Jordy Cox Zumbühl 3,19
Fisioteràpia Fernando Guerrico Gazpio 3,12

 

Facultat de Química

 

Ciències Químiques Marco Medrano Martorell 3,72
Química Inmaculada del Río Bocio 2,65

 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

 

Psicologia M. Yolanda Matheu Malpartida 2,75
Pedagogia Montserrat Sogas Solé 2,73
Mestre Maria Massana Cabré 2,57

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

 

ETI-Electrònica Industrial Joaquín Crisol Forcadell 2,78
ET Informàtica de Sistemes Antoni Suñer Rustarazo 2,2
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Facultat de Lletres

 

Pendent

 

Facultat de Ciències Jurídiques

 

Dret Mònica Massó Barberà 3,05
Relacions Laborals M. Carmen Fortuny Montalà 2,56

 

Escola Universitària d’Infermeria

 

Infermeria M. Carme García Gual 2,09

 

3  

 

Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova la proposta de modificació de la
Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la URV aprovada el 30-11-92 i
modificada el 29-5-95 i 20-6-96, que figura com a annex:

 

En el punt 3, “Expedient acadèmic”

 

Apartat “Cursos aliens”. S’hi ha incorporat íntegre un paràgraf després de l’apartat 3.

 

En el punt 3.3, “Tramitació de suficiència investigadora”

 

S’hi ha incorporat íntegre un paràgraf a l’inici del punt 3.3.

 

En el punt 7, “Premis extraordinaris de doctorat”

 

S’ha d’incloure després de: elevarà una proposta de candidats, establint un ordre de
prelació, a la Comissió de Doctorat de la Universitat.

 

Punt 3, “Expedient acadèmic”

 

Només podran ser reconeguts els cursos o seminaris d’especialització, impartits per
doctors d’aquesta i d’altres universitats, així com d’altres institucions o centres de capa-
citat investigadora reconeguda.

 

En el punt 3.3, “Tramitació de suficiència investigadora”

 

L’article 6 del RD 185/1985, de 23 de gener, pel qual es regula el tercer cicle d’estudis
universitaris, estableix que el reconeixement de la suficiència investigadora implica una
avaluació global i raonada dels coneixements adquirits en el programa de doctorat
d’acord amb el que a tal efecte estableixi la Universitat.

La URV recomana que tots els programes de doctorat incloguin un treball o treballs
d’investigació que permetin obtenir un màxim de 9 crèdits sobre el total dels 32 neces-
saris per al reconeixement de la suficiència investigadora. Aquests treballs hauran de ser
jutjats públicament per un tribunal de tres doctors dels quals com a mínim un d’ells
hauria de formar part de la Comissió de Doctorat del Departament.

En el cas que un programa de doctorat no inclogui treball d’investigació s’haurà
d’atorgar igualment la suficiència investigadora en un acte públic que comporti
l’esmentada avaluació global i raonada dels coneixements adquirits i l’exposició del
projecte de tesi doctoral. Els alumnes de doctorat seran avaluats, igual que en el cas
anterior, per una comissió formada per tres doctors, un dels quals com a mínim haurà
de ser membre de la Comissió de Doctorat del Departament. Els criteris d’avaluació
seran fixats pel departament i es faran públics.

Els departaments que ho considerin convenient, per facilitar l’aprenentatge en la
recerca, podran establir una equivalència entre l’obtenció de la suficiència investiga-
dora, mitjançant treball d’investigació, i les tradicionals tesis de llicenciatura, que
donen dret a l’obtenció de la llicenciatura amb grau. Així, doncs, en aprovar-se una tesi
de llicenciatura, podrà ser automàticament convalidada pel treball d’investigació. En
aquest sentit, els departaments hauran d’establir criteris que permetin reconvertir els tre-
balls d’investigació en tesis de llicenciatura, tenint en compte que el període de presen-
tació pot ser posterior als dos anys de durada del programa de doctorat.

 

En el punt 7, “Premis extraordinaris de doctorat”

 

Incloure després de: elevarà una proposta de candidats, establint un ordre de prelació, a
la Comissió de Doctorat de la Universitat.
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Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aproven els programes de doctorat del
bienni 1997-98, que figuren com a annex:

 

Nom del programa Departament responsable

 

Metodologia de la Investigació Biomèdica Ciències Mèdiques Bàsiques
Ciència Cognitiva i Llenguatge Psicologia
Cognició i Llenguatge: Processos i Diferències Psicologia
Ideologia i Poder en el Món Antic i Medieval Història i Geografia
Estudis de Filologia Hispànica Filologies Romàniques
Investigació i Desenvolupament Curricular Pedagogia
Química Química Analítica i Química Orgànica
Enologia i Bioquímica Bioquímica i Biotecnologia

 

Enginyeria Química Enginyeria Química
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Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aproven els canvis d’àrees de coneixe-
ment, que figuren com a annex:

 

D

 

EPARTAMENT

 

 

 

DE

 

 C

 

IÈNCIES

 

 M

 

ÈDIQUES

 

 B

 

ÀSIQUES

 

Àrea d’origen Àrea a la qual se sol·licita el canvi

 

Toxicologia i Legislació Sanitària
Dr. Josep Lluís Domingo Roig Toxicologia
Dr. Francisco Miró García Toxicologia
Sr. Salvador Granero Ribelles Toxicologia
Dr. Jordi de Bofarull Puigdengoles Medicina Legal i Forense
Dr. Arturo Ortega Pérez Medicina Legal i Forense

 

D

 

EPARTAMENT

 

 

 

DE

 

 F

 

ILOLOGIES

 

 R

 

OMÀNIQUES

 

Àrea d’origen Àrea a la qual se sol·licita el canvi

 

Filologia Espanyola
Dra. Josefina Albert Galera Llengua Espanyola
Dra. Maria Bargalló Escrivà Llengua Espanyola
Sr. Joel Fernández García Llengua Espanyola
Dra. Esther Forgas Berdet Llengua Espanyola
Dr. Antoni M. Garcia Español Llengua Espanyola
Dr. Cecili Garriga Escribano Llengua Espanyola
Sra. Maria Herrera Rodrigo Llengua Espanyola
Sra. Alicia Madrona Cao Llengua Espanyola
Dr. José M. Fernández Gutiérrez Literatura Espanyola
Dr. Manuel Fuentes Vázquez Literatura Espanyola
Sr. Ramon Garcia Mateos Literatura Espanyola
Dr. Francesc Guirado Pagès Literatura Espanyola
Dr. Ramon Oteo Sans Literatura Espanyola
Dra. Sara Pujol Russell Literatura Espanyola
Sra. M. José Rodríguez Campillo Literatura Espanyola

 

D

 

EPARTAMENT

 

 

 

D

 

’H

 

ISTÒRIA

 

 

 

I

 

 G

 

EOGRAFIA

 

Àrea d’origen Àrea a la qual se sol·licita el canvi

 

Anàlisi Geogràfica Regional
Dr. Jordi Blay Boqué Geografia Humana
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Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aproven les terceres modificacions del
pressupost de l’any 1996, que figura com a annex:

 

TERCERES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE 1996

Aplicació Explicació de l´ingrés Total per
econòmica conceptes

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 207.449.086
Article 30. Venda de béns 802.500

303 Venda de béns promoció 40.000
304 Venda impresos matrícula 762.500

Article 31. Prestació de serveis 186.809.113
310 Serveis i unitats 49.213.003

310.1 Unitat d´Esports 1.789.382
310.13 OTRI 26.170.897
310.3 Servei Tecnologia Química 14.774.974
310.4 Servei d´Arqueologia 4.661.956
310.51 Préstec Interbibliotecari 360.320
310.8 Servei de Recursos Científics 1.125.474
310.10 Cursos de la Universitat d’Estiu 330.000

313 Drets de matrícula 132.541.411
313.1 Cursos de postgrau 74.306.250
313.3 Ingressos INAPE (becaris) 53.000.000
313.4 ICE (ingressos CAP) 847.341
313.5 Servei Lingüístic 4.387.820

314 Seminaris i simposis 5.054.699
314.0 Seminaris i simposis 5.054.699

Article 33. Taxes 13.821.813
331 Taxes administratives (drets exàmens) 5.731.817
332 Taxes i emissió de títols 264.923
339 Altres taxes 7.825.073

Article 39. Altres ingressos 6.015.660
399 Altres ingressos 6.015.660

Núm. 5-6
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Aplicació Explicació de l´ingrés Total per 
econòmica conceptes

Capítol 4. Transferències corrents 62.547.482

Article 40. Transferències de l’Estat 27.833.890
401 Subvencions específiques de l’Estat 4.354.078
409 Altres subvencions de l’Estat 23.479.812

Article 41. Transferències de la Generalitat 32.563.592
414 Subvenció activitats de l’ICE 4.269.885
415 Subvenció Servei Lingüístic 2.883.333
416 Subvenció Consell Social 5.000.000
419 Altres subvencions 20.410.374

Article 49. Subvenció d’entitats privades 2.150.000
499 Subvenció d’entitats privades 2.150.000

Capítol 5. Ingressos patrimonials 15.813.564

Article 52. Interessos c/c 14.335.240
529 Altres interessos 14.335.240

Article 54. Rendes béns immobles 1.478.324
540 Lloguer d’aules 1.417.548
549 Altres lloguers 60.776

Article 55. Concessions

Capítol 7. Transferències de capital 211.631.279

Article 70. Transferències per a recerca de l’Estat 53.333.000
700 Projectes de recerca 53.016.000
701 Dotació compensació per a recerca 317.000

Article 75. Transferències de capital de la Generalitat 84.900.329
751 Subvencions recerca 3.357.014
759 Altres transferències 81.543.315

Article 79. Transferències exteriors 73.397.950
790 Transferències de la Comunitat Europea 70.866.961
799 Altres transferències 2.530.989

TOTAL 497.441.411

CORRECCIONS

3140 CONGRESSOS, SEMINARIS I SIMPOSIS (PRIMERES MODIFICACIONS)

Concepte Import Aplicació Centre cost 8,7% 4% overhead Total lloc cost
pressupostària overhead dept.

Baixa per disminució ingrés
Jornada Tècnica d’Elaboració
i Gestió de Fons Estr. UE -39.000 Capítol II Gerència -3.393  1.560 -34.047

TOTAL -39.000 -3.393 -1.560 -34.047

399 ALTRES INGRESSOS (SEGONES MODIFICACIONS)

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Baixa per error IVA ingrés SAEL per anuncis DOGC i BOE -45.511 Capítol II Gerència
Baixa per error IVA ingrés COREBAR per anuncis DOGC i BOE -24.214 Capítol II Gerència

TOTAL -69.725

303 VENDA DE BÉNS DE PROMOCIÓ

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingrés per venda de 40 CD de la Coral Universitària 40.000 Capítol II Gerència

TOTAL 40.000
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304 VENDA IMPRESOS MATRÍCULA

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingressos per venda d’impresos de matrícula curs 96-97 762.500 Capítol II Gerència

TOTAL 762.500

3101 SERVEI D’ESPORTS

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingressos per inscripcions 1.789.382 Capítol II Servei d’Esports

TOTAL 1.789.382

3103 SERVEI DE TECNOLOGIA QUÍMICA

Concepte Import Aplicació Centre cost

pressupostària

Ingressos per matrícules cursos 14.774.974 Capítol II Servei de Tecnologia Química

TOTAL 14.774.974

3104 SERVEI D’ARQUEOLOGIA

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingressos per facturació 4.661.956 Capítol II Servei d’Arqueologia

TOTAL  4.661.956

31051 PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

Concepte Import Aplicació Centre Cost
pressupostària

Ingressos per préstec interbibliotecari 360.320 Capítol II Préstec Interbibliotecari

TOTAL 360.320

3108 SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingressos per facturació 1.125.474 Capítol II Servei de Recursos Científics

TOTAL 1.125.474

31310 CURSOS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingressos per matrícules i ajuts 330.000 Capítol II Rectorat

TOTAL 330.000

3131 CURSOS DE POSTGRAU

Concepte Import Aplicació Centre cost 8,7% 4% overhead Total 
pressupostària overhead dept. lloc cost

Gestió de Residus en Activitats Sanitàries 135.000 Capítol II Facultat de Medicina 11.745 5.400 117.855
Mercats i Productes Financers 4.320.000 Capítol II Facultat Ciències Econòmiques 361.920 166.400 3.631.680
Psiquiatria del Sector 1.200.000 Capítol I Dept. de Medicina i Cirurgia 104.400 48.000 1.047.600
Tècniques Psicodramàtiques 135.000 Capítol II Dept. de Medicina i Cirurgia 11.745 5.400 117.855
Cuidador Psiquiàtric curs 95-96 585.000 Capítol II Dept. de Medicina i Cirurgia 50.895 23.400 510.705
Bioquímica de la Nutrició

i Alimentació Humana 210.000 Capítol II Dept. de Bioquímica 18.270 8.400 183.330
Mestratge Escriptura Lit.-Guionatge 2.020.000 Capítol II Departament Filologia Catalana 184.875 85.000 1.750.125
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Concepte Import Aplicació Centre cost 8,7% 4% overhead Total 
pressupostària overhead dept.  lloc cost

Postgrau Gestió de Residus Especials 425.000 Capítol II Facultat Química 36.975 17.000 371.025
Màster en Arxivística 4.800.000 Capítol II Dept. de Geografia i Història 417.600 192.000 4.190.400
C. Extensió Universitària Unió Europea 478.000 Capítol II Dept. de Gestió d’Empreses 41.586 19.120 417.294
Màster MBA 2n any bienni 95-97 9.900.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria Química 465.300 792.000 8.642.700
Màster MBA 1r any bienni 96-98 9.600.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria Química 451.200 768.000 8.380.800
Màster MEGA 1r any bienni 96-98 9.000.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria Química 423.000 720.000 7.857.000
II Màster Antropologia de la Medicina 3.200.000 Capítol II Departament d’Antropologia 208.800 96.000 2.895.200
Infermeria Comunitària 4.455.000 Capítol II Departament d’Infermeria 387.585 178.200 3.889.215
Aprofundiment Cures Infermeria

Gerontologia 702.000 Capítol II Departament d’Infermeria 61.074 28.080 612.846
Reflexoteràpia Podal segon Nivell 210.000 Capítol II Departament d’Infermeria 18.270 8.400 183.330
C. Extensió Universitària Escriptura 

Literatura-Guionatge 1.100.000 Capítol II Filologia Catalana 95.700 44.000 960.300
Màster Especialitat Comptabilitat

i Auditoria de Comptes 12.600.000 Capítol II Dept. de Gestió d’Empreses 1.096.200 504.000 10.999.800
Gestió de Recursos Humans 1.425.000 Capítol II Departament de Psicologia 123.975 57.000 1.244.025
Atenció Prehospitalària Urgent 5.096.250 Capítol II Departament d’Infermeria 443.373 203.850 4.449.027
Psiquiatria del Sector 1.380.000 Capítol II Dept. de Medicina i Cirurgia 120.060 55.200 1.204.740
Cuidador Psiquiàtric curs 96-97 630.000 Capítol II Dept. de Medicina i Cirurgia 54.810 25.200 549.99
3 matrícules postgrau Estudis Aficans

curs 95-96 450.000 Capítol II Dept. de Geografia i Història 39.150 18.000 392.850
1 matrícula postgrau Avaluació Dany

 Corporal curs 95-96 250.000 Capítol II Dept. de Medicina i Cirurgia 21.750 10.000 218.250

TOTAL 74.306.250

3133 INGRESSOS INAPE (BECARIS)

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingrés Generalitat, beques família nombrosa 53.000.000 Capítol II Gerència

TOTAL 53.000.000

3134 ICE

Concepte Import Aplicació Centre Cost 8,7% overhead 4% overhead Total 
pressupostària dept. lloc cost

Ingressos CAP* 255.635 Capítol II ICE 22.240 10.225 223.170
Ingrés matrícules mòdul català II 330.000 Capítol II ICE 28.710 13.200 288.090
Ingrés matrícules curs normalització lingüística

mòdul II primària i secundària lliure 261.706 Capítol II ICE 22.768 10.468 228.470

TOTAL 847.341

3135 SERVEI LINGÜÍSTIC

Concepte Import Aplicació Centre cost 8,7% overhead Total 
pressupostària Gerència lloc cost

Ingressos per més matrícules
del Servei Lingüístic 4.387.820 Capítol II Servei Lingüístic 381.740 4.006.080

TOTAL 4.387.820

3140 CONGRESSOS, SEMINARIS I SIMPOSIS

Concepte Import Aplicació Centre cost 8,7% 4% overhead Total 
pressupostària overhead dept. lloc cost

I Jornades de Dret Internacional Privat 540.000 Capítol II Dept. de Dret 46.980  21.600 471.420
I Seminari sobre Normativa Morfosintàctica 117.000 Capítol II Dept. de Filologia Catalana 10.179  4.680 102.141
V Setmana Psicològica 377.000 Capítol II Dept. de Psicologia 32.799  15.080 329.121
Curs preparatori Universitat:

Fonaments de Càlcul 315.000 Capítol II ICE 27.405  12.600 274.995
Curs preparatori Universitat: Àlgebra 308.000 Capítol II ICE 33.060  12.320 262.620
Curs preparatori Universitat:

Fonaments de Probabilitat i Estadística 90.000 Capítol II ICE 7.830  3.600 78.570
Curs preparatori Universitat: 

Anàlisi Matemàtica  90.000 Capítol II ICE 7.830  3.600 78.570

*Aquests ingressos són la diferència entre la quantitat del pressupost inicial i la quantitat real recaptada.
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Concepte Import Aplicació  Centre cost 8,7% 4% overhead Total 
pressupostària overhead dept. lloc cost

Curs preparatori Universitat: 
Introducció a la xarxa Internet 360.000 Capítol II ICE 31.320  14.400 314.280

Curs preparatori Universitat:
Introducció a la Informàtica de Gestió 435.000 Capítol II ICE 37.845 17.400 379.755

Curs preparatori Universitat:
Tècniques de Treball Intel·lectual 120.000 Capítol II ICE 10.440 4.800 104.760

II Jornades sobre Educació amb Minories
Ètniques i Poblacions Immigrades
a Tarragona 397.500 Capítol II ICE 34.582 15.900 347.018

Seminari Processes of Subjectivity
Cross-Cultural Writing by Women 191.000 Capítol II Dept. Filologies Anglogermàniques 16.617 7.940 166.443

Matrícules conferència CAC’96 874.199 Capítol II Dept. de Química 76.053 34.968 763.178
Matrícules IV CIOE 879.000 Capítol II Dept. de Pedagogia 76.473 35.160 767.367

TOTAL 5.093.699

33101 TAXES ADMINISTRATIVES (DRETS EXÀMENS)

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingrés de taxes administratives 5.731.817 Capítol II Gerència

TOTAL 5.731.817

33102 TAXES I EMISSIÓ DE TÍTOLS

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingrés per taxes i emissió de títols 264.923 Capítol II Gerència

TOTAL 264.923

339 ALTRES TAXES

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingrés per la venda de compulses i certificats curs 96-97   7.825.073 Capítol II Gerència

TOTAL 7.825.073

399 ALTRES INGRESSOS

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Deducció per cobrament assegurança obligatòria alumnes curs 95-96 22.811 Capítol II Gerència
Ingrés despeses publicació anuncis al DOGC CUINA SERHS, SL 82.207 Capítol II Gerència
Ingrés despeses publicació anunci al BOE SPI CIENTÍFICA 31.053 Capítol II Gerència
Ingrés despeses publicació anunci al BOE I DOGC MERCOR 22.943 Capítol II Gerència
Ingrés despeses publicació anunci al BOE I DOGC FUJITSU 135.270 Capítol II Gerència
Devolució IVA suportat 3r trimestre 96 op. intracomunitàries 1.676 Capítol II Gerència
Devolució IVA suportat 3r trimestre 96 op. interiors 980.704 Capítol II Gerència
Factura 100/018 de Residència Alberg Sant Jordi 25.910 Capítol II Gerència
Devolució IVA suportat 2n trimestre 96 opr. intracomunitàries 1.268 Capítol II Gerència
Matriculació mes de novembre Aules Gent Gran 882.300 Capítol II Gerència
Factura inter-1 d’Interbook Internacional, SL 1.750 Capítol II Dept. Filologies Romàniques
Factura 106/006 d’Unió Democràtica de Catalunya 6.935 Capítol II Facultat de Ciències Jurídiques
Factura 100/024 de Construcciones DECO 257.759 Capítol II Gerència
Factura 100/025 de Construcciones DECO 323.210 Capítol II Gerència
Recaptació màquina dispensadora de compreses

Facultat de Ciències de l’Educació 8.770 Capítol II Gerència 
Venda de guies docents de l’ETSE 226.000 Capítol II ETSE
Ingrés de la Universitat Politècnica de Madrid pel Torneig

Interuniversitari de futbol sala celebrat a Madrid 201.819 Capítol II Servei Esports
Ingrés de Vilema per despesa telefònica 17.864 Capítol II Facultat de Medicina
UNIPSA rebut pòlissa 01002201192 197.127 Capítol II Gerència
Ingrés de Fundació Joan Abelló per despesa telèfon 169.560 Capítol II Facultat de Medicina
Ingrés d’UNIPSA per indemnització sinistre

Facultat de Ciències Econòmiques 30.283 Capítol II Gerència 
Ingrés de la diferència entre quantitat fons funcionament

i despeses justificades durant la campanya Atapuerca 96 38.143 Capítol VI Dept. Geografia i Història
Ingrés UNIPSA per sinistre Dept. Bioquímica i Biotecnologia 117.100 Capítol II Gerència
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Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingrés UNIPSA per sinistre al pavelló Sant Jordi 64.090 Capítol II Gerència
Ingrés UNIPSA per sinistre a l’ETSE 693.441 Capítol II Gerència
IVA deduïble en adquisicions intracomunitàries 1r trimestre 96 1.563 Capítol II Gerència
Ingrés per venda de guies docents 655.500 Capítol II ETSE
Bonificació 2,5 PTA per alumne/a assegurança obligatòria 23.395 Capítol II Gerència
Diferència canvi d’ecus el 31-12-96 864.935 Capítol II Gerència

TOTAL 6.085.386

401 SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES DE L’ESTAT

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ajut Dir. Gral. de Enseñanza Superior per a programes de
doctorat de qualitat Antropologia Urbana 3.000.000 Capítol II Dept. Antropologia

Subv. DGICYT per a l’organització de congressos i seminaris
 Carlos Martín Vide 400.000 Capítol II Dept. Filologies Romàniques

Subv. DGICYT per a l’organització de congressos i seminaris
 Josep Oliveras Samitier 650.000 Capítol II Dept. Geografia i Història

Subv. Dir. Gral. de Enseñanza Superior per al programa
 Erasmus Lingua 304.078 Capítol II Oficina Relacions Internacionals

TOTAL 4.354.078

409 ALTRES SUBVENCIONS

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Subv. INEM per al projecte AUKO1 UPD-URV Miquel Manjon  22.673.580 Cap. I i II OTRI
Subv. Consejo Superior Deportes per a campionats universitaris 806.232 Capítol II Servei d’Esports

TOTAL 23.479.812

414 SUBVENCIÓ ACTIVITAT ICE

Concepte Import 10% overhead Aplicació Centre Cost
pressupostària

Subvenció Dept. de Treball per a activitats de formació
del professorat no universitari curs 95-96  4.269.885  426.988 Capítol II ICE

TOTAL  4.269.885*

415 SUBVENCIONS SERVEI LINGÜÍSTIC

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Subv. Dir. Gral. Univ. per a Dinamització Centres Deficitaris 1.000.000 Capítol II i IV Servei Lingüístic
Subv. Dir. Gral. Univ. per a l’elaboració de diccionaris i lèxics 1.000.000 Capítol II i IV Servei Lingüístic
Subv. Dir. Gral. Univ. per l’elaboració i impressió apunts EINA 500.000 Capítol II Servei Lingüístic
Subv. Dir. Gral. Univ. per a projecte DIVERCAT 150.000 Capítol II Servei Lingüístic
Subv. Dir. Gral. Univ. per a campanya dinamització professorat 150.000 Capítol II Servei Lingüístic
Subv. Dir. Gral. Política Lingüística per al projecte DIVERCAT 83.333 Capítol II Servei Lingüístic
TOTAL 2.883.333

416 SUBVENCIÓ CONSELL SOCIAL

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Subvenció Comissionat Universitats Recerca
destinada a temes d’avaluació 5.000.000 Capítol II Consell Social

TOTAL 5.000.000

*Aquesta quantitat és la diferència entre el que estava pressupostat i la quantitat concedida per la Generalitat.
55.649.584 Concedit Generalitat
51.379.699 Pressupost 96

4.269.885
El 10% d’overhead es reparteix de la manera següent: 5% per a la Universitat i 5% per a l’ICE.
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419 ALTRES SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT

Concepte Import Aplicació Centre Cost
pressupostària

Subvencions del departament de Medi Ambient de la 
Generalitat al Màster Eng. i Gestió Ambiental (MEGA) 1.000.000 Capítol II Enginyeria Química

Ing. Dir. General d’Universitats per a material esportiu
dintre dels campionats universitaris Catalunya 52.355 Capítol II Servei d’Esports

Subv. dept. Treball Generalitat per al curs
Nova Regulació de Relacions Laborals 3.557.500 Capítol II ICE

Ajut Comissió Universitària i Recerca per a Acc. Integrades
Anna Masdeu 450.000 Capítol II Dept. Química 

Ajut Com. Univ. i Recerca per a curs CIRIT
Responsable: Carlos Martín Vide 275.000 Capítol II Dept. Fil. Romàniques

Ajut Com. Univ. i Recerca per a curs CIRIT
Responsable: Carlos Martín Vide 400.000 Capítol II Dept. Fil. Romàniques

Ajut Com. Univ. i Recerca per a curs CIRIT
Responsable: Carlos Martín Vide 375.000 Capítol II Dept. Fil. Romàniques

Ajut Com. Univ. i Recerca per a curs CIRIT
Responsable: Luis Martínez Salamero 360.000 Capítol II Dept. Eng. Elec., Elec. i Aut.

Ajut Com. Univ. i Recerca per a curs CIRIT
Responsable: Cecili Garriga 190.000 Capítol II Dept. Fil. Romàniques

Ajut Com. Univ. i Recerca per a curs CIRIT
Responsable: Angel-Pío González Soto 350.000 Capítol II Dept. Pedagogia

Subv. Dept. Ensenyament per a l’Olimpíada Matemàtica 500.000 Capítol II Dept. E. Informàtica
Subv. Direcció Gral. Recerca per a manteniment infraestructura recerca 10.000.000 Capítol II Gerència
Conveni supervisió COU i organització de les PAAU 2.650.519 Capítol II Gerència
Ingrés MEC per agilització tràmits beques 250.000 Capítol II Gerència
TOTAL 20.410.374

499 SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES

Concepte Import Aplicació Centre cost Total lloc cost
pressupostària

Ingrés Caixa Penedès per a III Jornades de Dret Social 150.000 Capítol II Dept. Dret 150.000
Conveni amb Caja Madrid per a difusió i promoció de la cultura 1.500.000 Capítol II Aula de Música 1.500.000
Conveni amb Caja Madrid per difusió i promoció de la cultura 500.000 Capítol II Aula de Teatre  500.000

TOTAL 2.150.000

529 ALTRES INTERESSOS

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingressos per interessos compra deute públic 14.335.169 Capítol II Gerència

TOTAL 14.335.169

540 LLOGUERS D’AULES

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingressos per lloguers d’aules als centres 1.417.548 Capítol II Gerència

TOTAL  1.417.548

549 ALTRES LLOGUERS

Concepte Import Aplicació Centre Cost
pressupostària

Ingressos per lloguers instal·lacions Sant Jordi 60.776 Capítol II Sant Jordi
TOTAL 60.776

700 PROJECTES DE RECERCA

Concepte Import total Anual. proj. 5% overhead Aplicació Centre cost
pressupostària

Subv. 1a anualitat Dirección General de Enseñanza 
Superior per al projecte PS95-0153, Maria Bargalló 2.059.000 2.059.000 Capítol VI Dept. F. Romàniques

Subv. 1a anualitat Dirección General de Enseñanza
Superior per al projecte PS95-0161, Coral Cuadrada 1.200.000 1.200.000 Capítol VI Dept. Geografia i Hist.

Subv. 3a anualitat Comissió Interm. Ciènc. i Tecnologia
per al projecte ALI94-0505, Josep Guasch 1.732.500 1.650.000 82.500 Capítol VI  Dept. de Química
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Concepte Import total Anual   5% overhead Aplicació Centre cost
projecte pressupostària

Subv. Comissió Interm. Ciènc. i Tecnologia per a 
Infraestructura de Recerca, Sergio Castillón 25.000.000 25.000.000 Capítol VI  Dept. de Química

Subv. Comissió Interm. Ciènc. i Tecnologia per a 
Infraestructura de Recerca, Albert Llamosí 12.000.000 12.000.000 Capítol VI  Dept. E. Informàtica

Subv. 1a anualitat Comissió Interm. Ciènc. i Tecnologia
per al projecte CLI96-1842-C05-01, Diego López Bonillo 4.924.500 4.690.000 234.500 Capítol VI  Dept. Geograf. i Hist.

Subv. 1a anualitat Comissió Interm. Ciència i Tecnologia
Pla N. I+D per a funcionament a oficines resultats
investigació 6.100.000 6.100.000 Capítol VI  OTRI

TOTAL 53.016.000 52.699.000 317.000

701 DOTACIÓ COMPENSACIÓ A LA RECERCA

Professor  Import Aplicació Centre cost
overhead pressupostària

Josep Guasch Torres 82.500 Capítol II Gerència
Diego López Bonillo 234.500 Capítol II Gerència
TOTAL 317.000

751 SUBVENCIONS RECERCA

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ingrés Fundació Bosch i Gimpera per a la UE del CERTA
Dr. Arola 2.250.000 Capítol II OTRI

Ingrés nòmina personal CERTA any 1996-CIRIT 1.107.014 Capítol I Gerència
TOTAL 3.357.014

759 ALTRES TRANSFERÈNCIES

Concepte Import Aplicació Centre cost
pressupostària

Ajut grups de recerca consolidats SGR96 (PTS), J. L. Domingo 2.300.000 Capítol I Dept. C. M. Bàsiques
Ajut grups de recerca consolidats SGR96 (PTS), F. Giralt 2.300.000 Capítol I Dept. Eng. Química
Ajut grups de recerca consolidats SGR96 (PTS), J. Sueiras 1.500.000 Capítol I Dept. Eng. Química
Ajut grups de recerca consolidats SGR96 (PTS), D. Comas 2.300.000 Capítol I Dept. Antropologia
Ajut grups de recerca consolidats SGR96, Albert Coronas 2.300.000 Capítol VI Dept. Eng. Mecànica
Subv. Direcció Gral. Recerca PIV 96, Gheorghe Paun 3.590.000 Capítol VI Dept. F. Romàniques
Subv. Direcció Gral. Recerca PIV 96, Nikolai Poopeiko 1.200.000 Capítol VI Dept. Química
Subv. Generalitat per a lloguer barracons ETSE 28.518.372 Capítol II Gerència
Ajut CIRIT 2a anualitat del prog. Química Fina, X. Farriol 2.750.000 Capítol VI Dept. Enginyeria Química
Ajut CIRIT 2a anualitat del prog. Química Fina, C. Claver 5.060.000 Capítol VI Dept. Química
Ajut Comissionat Univ. i Recerca per a finançament projectes

d’avaluació de la qualitat 7.000.000 Cap. II i VI Rectorat
Ajut per al finançament Dotació i Millora Infraestructura de

Recerca, Sergio Castillón 15.000.000 Capítol VI Dept. Química
Ajut per al finançament Dotació i Millora Infraestructura de

Recerca, Albert Llamosí 4.000.000 Capítol VI Dept. Enginyeria Química
Ajut Comissionat Univ. Recerca per a l’avaluació conjunta amb

altres universitats de set titulacions de C. Empresarials 1.071.428 Capítol II Rectorat
Transferència Comissionat Univ. i Recerca per compra equip

compressor i evaporador, Facultat de Medicina 2.653.515 Capítol VI Gerència
TOTAL 81.543.315

790 TRANSFERÈNCIES COMUNITAT ECONÒMICA EUROPEA

Concepte Import total 12,7% Projecte Aplicació Centre cost
overhead pressupostària

Ingrés CEE projecte AH/H01P, R. Caballol (47.967,45 ecus) 7.712.384 979.473 6.732.911 Capítol VI OTRI
Ingrés Sòcrates & Youth per contracte ICP-96-E-4008/09,

Cristina Andreu 290.534 290.534 Capítol II Dept. F. Anglogerm.
Ingrés Sòcrates & Youth per contracte ICP-96-E-5005/04 937.779 937.779 Capítol II F. C. Econ. i Emp.
Programa ERASMUS per a mobilitat d’estudiants (17,250 ecus) 2.767.262 2.767.262 Capítol II Of. Relac. Intern.
Ingrés Meteofrance projecte ATJ01P, Jaume Massons 1.899.746 241.267 1.658.479 Capítol VI OTRI
Ajut C. Europea per a Jornada sobre els Fons Estructurals

Centre de Documentació Europea 101.908 101.908 Capítol II Biblioteca
Ajut C. Europea per al Curs d’ext. univ. La Unió Europea:... 327.848 327.848 Capítol II Dept. Gest. i Emp.
Subv. Fons FEDER Pla operatiu Catalunya 94-96 56.829.500 56.829.500 Capítol VI Gerència
TOTAL 70.866.961
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799 ALTRES TRANSFERÈNCIES CEE

Concepte Import total Aplicació Centre Cost
pressupostària

Ingrés de l’OTAN per projecte The Role of Turbulent
Structure in the Dispersion of Contaminants,
hi col·labora Francesc Giralt 186.410 Capítol VI Dept. Enginyeria Química

Ingrés de la Universitat de Ferrara,
Eudald Carbonell (14,462 ecus) 2.344.579 Capítol II Dept. Geografia i Història

TOTAL 2.530.989

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES I BAIXES
PER ANUL·LACIÓ

Juntament amb aquestes modificacions de crèdit per més ingressos, la Junta de Govern,
d’acord amb l’article 7 de les Bases d’execució del pressupost 96, autoritza les modifi-
cacions de crèdit per transferència incloses en la liquidació del pressupost 96, així com
les baixes per anul·lació per un import d’11.363.633 PTA.

MODIFICACIONS

Primeres modificacions 1.934.091.035
Segones modificacions 180.586.733
Terceres modificacions 497.441.411
Baixes per anul·lació -11.363.633
Modificacions exercici 2.600.756.446

7  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’any 1996, que figura com a annex:

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

Taxes i altres ingressos 1.119.574.424 319.758.176 1.439.332.600 1.298.646.572 895.129.531 403.517.041 -140.686.028
Transferències corrents 3.855.812.202 152.093.961 4.007.906.163 3.959.980.123 3.380.308.742 579.671.381 -47.926.040
Ingressos patrimonials 47.244.927 17.758.692 65.003.619 65.475.020 61.489.251 3.985.769 471.401
Transferències de capital 82.101.469 505.930.277 588.031.746 563.348.263 158.316.690 405.031.573 -24.683.483
Variació d’actius financers 67.792.605 1.605.215.340 1.673.007.945 23.011.792 10.240.901 12.770.891 -1.649.996.153

TOTAL INGRESSOS 5.172.525.627 2.600.756.446 7.773.282.073 5.910.461.770 4.505.485.115 1.404.976.655 -1.862.820.303

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

Despeses de personal 4.100.792.811 100.542.801 4.201.335.612 3.820.045.499 3.775.602.085 44.443.414 -381.290.113
Compra de béns i serveis 881.165.932 746.021.609 1.627.187.541 1.160.960.832 866.352.836 294.607.996 -466.226.709
Interessos 2.000 336.639 338.639 336.639 336.639 -2.000
Transferències corrents 21.030.000 61.445.898 82.475.898 54.332.518 48.297.050 6.035.468 -28.143.380
Inversions reals 169.534.884 1.692.409.499 1.861.944.383 878.659.231 649.343.079 229.316.152 -983.285.152
Variació actius financers

TOTAL DESPESES 5.172.525.627 2.600.756.446 7.773.282.073 5.914.334.719 5.339.931.689 574.403.030 -1.858.947.354

Total ingressos 5.172.525.627 2.600.756.446 7.773.282.073 5.910.461.770 4.505.485.115 1.404.976.655 -1.862.820.303
Total despeses 5.172.525.627 2.600.756.446 7.773.282.073 5.914.334.719 5.339.931.689 574.403.030 -1.858.947.354
DÈFICIT/SUPERÀVIT -3.872.949 -834.446.574 830.573.625 -3.872.949

INGRESSOS

INGRESSOS

Desglossament per conceptes
Concepte Previsió Modificació Previsió Drets Recaptació Pendent de Estat

inicial +/- definitiva liquidats líquida cobrament d’execució

Capítol 3 1.119.574.424 319.758.176 1.439.332.600 1.298.646.572 895.129.531 403.517.041 -140.686.028
Venda de béns 7.235.000 802.500 8.037.500 7.937.500 7.930.000 7.500 -100.000
Venda de béns de promoció 10.000 40.000 50.000 50.000 50.000
Venda d’impresos de matrícula 7.125.000 762.500 7.887.500 7.887.500 7.880.000 7.500
Altres vendes 100.000 100.000 -100.000
Prestació de serveis 1.095.309.174 295.179.261 1.390.488.435 1.249.905.407 847.728.248 402.177.159 -140.583.028
Serveis i unitats 4.496.551 125.387.737 129.884.288 128.174.393 46.139.578 82.034.815 -1.709.895
Drets de matrícula 1.090.812.623 141.125.411 1.231.938.034 1.093.144.901 773.911.057 319.233.844 -138.793.133
Inscripcions congressos, 

seminaris i simposis 28.666.113 28.666.113 28.586.113 27.677.613 908.500 -80.000
Taxes 17.027.250 13.821.813 30.849.063 30.849.063 30.869.254 -20.191
Taxes administratives 650.000 5.731.817 6.381.817 6.381.817 6.374.407 7.410
Taxes i emissió de títols 16.376.250 264.923 16.641.173 16.641.173 16.758.069 -116.896
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Concepte Previsió Modificació Previsió Drets Recaptació Pendent de Estat
inicial +/- definitiva liquidats líquida cobrament d’execució

Altres taxes 1.000 7.825.073 7.826.073   7.826.073 7.736.778 89.295
Reintegraments exercicis tancats 2.000 2.000 -2.000
Reintegraments exercicis tancats 1.000 1.000 -1.000
Altres reintegraments 1.000 1.000 -1.000
Altres ingressos 1.000 9.954.602 9.955.602 9.954.602 8.602.029 1.352.573 -1.000

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

Capítol 4 3.855.812.202 152.093.961 4.007.906.163 3.959.980.123 3.380.308.742 579.671.381 -47.926.040
Transferències de l’Estat 15.303.000 33.793.890 49.096.890 33.793.890 29.069.812 4.724.078 -15.303.000
Subvencions específiques 

de l’Estat 1.000 9.704.078 9.705.078 9.704.078 5.230.000 4.474.078 -1.000
Subvencions tribunals/

concursos 15.300.000 15.300.000 -15.300.000
Subvencions altres atencions 1.000 1.000 -1.000
Altres subvencions de l’Estat 1.000 24.089.812 24.090.812 24.089.812 23.839.812 250.000 -1.000
Transferències de la 
Generalitat 3.840.507.202 56.383.592 3.896.890.794 3.864.269.754 3.332.322.451 531.947.303 -32.621.040

Subvenció nominativa 3.706.623.503 3.706.623.503 3.732.996.807 3.331.728.451 401.268.356 26.373.304
Complement nominatiu 1.000 1.000 -1.000
Crèdit suplementari 67.500.000 67.500.000 -67.500.000
Subvenció activitat acadèmica 1.000 1.000 -1.000
Subvenció activitat ICE 51.379.699 4.269.885 55.649.584 55.649.584 55.649.584
Subvenció Servei Lingüístic 1.000 3.853.333 3.854.333 3.853.333 424.000 3.429.333 -1.000
Subvenció Consell Econòmic 15.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Altres subvencions 1.000 43.260.374 43.261.374 51.770.030 170.000 51.600.030 8.508.656
Subvencions d’altres
 administracions públiques 1.000 954.543 955.543 954.543 954.543 -1.000

Subvencions ens locals 1.000 954.543 955.543 954.543 954.543 -1.000
Subvencions entitats privades 1.000 60.961.936 60.962.936 60.961.936 17.961.936 43.000.000 -1.000
Subvencions entitats privades 1.000 60.961.936 60.962.936 60.961.936 17.961.936 43.000.000 -1.000

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

Capítol 5 47.244.927 17.758.692 65.003.619 65.475.020 61.489.251 3.985.769 471.401
Interessos c/c 35.001.000 14.335.240 49.336.240 49.627.907 49.495.683 132.224 291.667
Interessos c/c 35.000.000 35.000.000 14.501.556 14.369.332 132.224 -20.498.444
Altres interessos 1.000 14.335.240 14.336.240 35.126.351 35.126.351 20.790.111
Rendes béns immobles 2.000 3.423.452 3.425.452 3.423.453 1.715.828 1.707.625 -1.999
Lloguer d’aules 1.000 1.417.548 1.418.548 1.417.548 90.548 1.327.000 -1.000
Altres lloguers 1.000 2.005.904 2.006.904 2.005.905 1.625.280 380.625 -999
Concessions 12.241.927 12.241.927 12.423.660 10.277.740 2.145.920 181.733
Concessions servei de bar 5.122.703 5.122.703 5.418.876 3.272.958 2.145.918 296.173
Concessions servei de fotocòpies 7.018.224 7.018.224 7.004.784 7.004.782 2 -13.440
Concessions servei de begudes 100.000 100.000 -100.000
Altres concessions 1.000 1.000 -1.000

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

Capítol 7 82.101.469 505.930.277 588.031.746 563.348.263 158.316.690 405.031.573 -24.683.483
Transferències de l’Estat
per a recerca 3.000 170.381.700 170.384.700 170.381.700 119.897.698 50.484.002 -3.000

Projectes de recerca 1.000 167.338.850 167.339.850 167.338.850 117.089.348 50.249.502 -1.000
Dotacions compensatòries

de recerca 1.000 3.042.850 3.043.850 3.042.850 2.808.350 234.500 -1.000
Altres transferències 1.000 1.000 -1.000
Transferències ens públics 1.000 8.500.000 8.501.000 8.500.000 7.300.000 1.200.000 -1.000
Transferències altres ens públics 1.000 8.500.000 8.501.000 8.500.000 7.300.000 1.200.000 -1.000
Transferències capital Generalitat 82.091.469 140.395.329 222.486.798 197.813.315 1.725.000 196.088.315 -24.673.483
Subvencions recerca 42.091.469 3.357.014 45.448.483 23.775.000 1.725.000 22.050.000 -21.673.483
Altres transferències 40.000.000 137.038.315 177.038.315 174.038.315 174.038.315 -3.000.000
Transferències ens locals 4.000 100.000.000 100.004.000 100.000.000 100.000.000 -4.000
Transferència Diputació 

per a infraestructura 1.000 100.000.000 100.001.000 100.000.000 100.000.000 -1.000
Transferències 
Ajuntament de Tarragona 1.000 1.000 -1.000
Transferències Ajuntament de Reus 1.000 1.000 -1.000
Altres transferències 1.000 1.000 -1.000
Transferències exteriors 2.000 86.653.248 86.655.248 86.653.248 29.393.992 57.259.256 -2.000
Transferències Unió Europea 1.000 83.656.034 83.657.034 83.656.034 26.396.778 57.259.256 -1.000
Altres transferències 1.000 2.997.214 2.998.214 2.997.214 2.997.214 -1.000

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

Capítol 8 67.792.605 1.605.215.340 1.673.007.945 23.011.792 10.240.901 12.770.891 -1.649.996.153
Reintegrament de préstecs 67.792.605 67.792.605 23.011.792 10.240.901 12.770.891 -44.780.813

Núm. 7



Full Oficial 21 / 26 de juny de 199717

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

Préstecs a curt termini 67.792.605 67.792.605 23.011.792 10.240.901 12.770.891 -44.780.813
Romanent genèric
 exercici 1995 102.754.560 102.754.560 -102.754.560

Romanent específic
 exercici 1995 1.502.460.780 1.502.460.780 -1.502.460.780

TOTAL 5.172.525.627 2.600.756.446 7.773.282.073 5.910.461.770 4.505.485.115 1.404.976.655 -1.862.820.303

DESPESES

DESPESES

Desglossament per conceptes
Concepte Previsió Modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent Estat

inicial +/- definitiva reconegudes líquids pagament d’execució
Capítol 1 4.100.792.811 100.542.801 4.201.335.612 3.820.045.499 3.775.602.085 44.443.414 -381.290.113
Alts càrrecs 73.611.036 1.442.109 75.053.145 75.051.145 75.051.145 -2.000
Funcionaris 2.493.075.669 -182.213.503 2.310.862.166 2.269.307.968 2.268.772.084 535.884 -41.554.198
Retribucions bàsiques 1.301.793.397 -80.848.546 1.220.944.851 1.194.230.573 1.193.694.689 535.884 -26.714.278
Retribucions complementàries 1.188.758.523 -101.686.913 1.087.071.610 1.073.299.022 1.073.299.022 -13.772.588
Retribucions en espècie 2.523.749 321.956 2.845.705 1.778.373 1.778.373 -1.067.332
Laborals 369.696.700 148.651.518 518.348.218 425.075.363 425.075.363 -93.272.855
Laboral fix 355.028.208 -8.823.256 346.204.952 257.111.202 257.111.202 -89.093.750
Laboral eventual 14.668.492 157.474.774 172.143.266 167.964.161 167.964.161 -4.179.105
Altre personal 394.063.891 59.481.808 453.545.699 439.414.765 438.790.286 624.479 -14.130.934
Altre personal 394.063.891 59.481.808 453.545.699 439.414.765 438.790.286 624.479 -14.130.934
Incentius al rendiment 52.584.325 31.825.154 84.409.479 84.407.479 84.407.479 -2.000
Complement de productivitat 52.581.325 21.818.903 74.400.228 74.400.228 74.400.228
Gratificacions 2.000 10.006.251 10.008.251 10.007.251 10.007.251 -1.000
Altres incentius al rendiment 1.000 1.000 -1.000
Quotes i prestacions socials 638.549.192 41.355.715 679.904.907 526.788.779 483.505.728 43.283.051 -153.116.128
Quotes socials 563.752.587 24.355.715 588.108.302 501.383.741 458.100.690 43.283.051 -86.724.561
Prestacions socials 68.792.605 17.000.000 85.792.605 25.201.098 25.201.098 -60.591.507
Formació personal no laboral 2.000 2.000 -2.000
Accions socials 6.000.000 6.000.000 203.940 203.940 -5.796.060
Altres 2.000 2.000
Nous ensenyaments 27.946.223 27.946.223 -27.946.223
Implantació nous plans d’estudis 10.000.000 10.000.000 -10.000.000
Noves accions 41.265.775 41.265.775 -41.265.775

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

Capítol 2 881.165.932 746.021.609 1.627.187.541 1.160.960.832 866.352.836 294.607.996 -466.226.709
Arrendaments 8.957.973 34.174.892 43.132.865 42.108.652 31.176.242 10.932.410 -1.024.213
Terrenys 1.000 41.633 42.633 42.633 42.633
Edificis i altres construccions 6.565.640 30.258.571 36.824.211 35.983.404 25.720.113 10.263.291 -840.807
Instal·lacions tècniques 621.617 472.873 1.094.490 974.490 860.810 113.680 -120.000
Maquinària 1.366.536 3.631.552 4.998.088 4.960.018 4.443.555 516.463 -38.070
Mobiliari 151.000 -84.917 66.083 66.083 66.083
Equips i programes informàtics 1.000 6.180 7.180 7.180 7.180
Elements de transport 151.000 -151.000 20.295 20.295 20.295
Altre immobilitzat material 100.180 100.180 54.549 15.573 38.976 -45.631
Reparació i conservació 125.362.352 52.892.690 178.255.042 154.651.256 104.542.168 50.109.088 -23.603.786
Terrenys i béns naturals 1.000 685.984 686.984 626.753 447.740 179.013 -60.231
Construccions 68.800.000 10.768.612 79.568.612 73.974.725 47.344.493 26.630.232 -5.593.887
Aparells científics 11.000.000 17.660.689 28.660.689 22.920.812 15.527.691 7.393.121 -5.739.877
Maquinària i utillatge 4.883.639 6.528.467 11.412.106 10.275.548 7.537.741 2.737.807 -1.136.558
Mobiliari 10.050.000 -4.382.938 5.667.062 5.507.867 5.393.642 114.225 -159.195
Equips informàtics 30.027.713 21.104.400 51.132.113 40.453.462 27.942.373 12.511.089 -10.678.651
Altre immobilitzat 600.000 527.476 1.127.476 892.089 348.488 543.601 -235.387
Material, subministraments 
i altres 698.099.997 561.138.013 1.259.238.010 899.816.639 675.989.684 223.826.955 -359.421.371

Material d’oficina 95.427.617 12.906.434 108.334.051 96.836.340 61.135.029 35.701.311 -11.497.711
Subministraments 135.303.856 19.274.196 154.578.052 135.622.435 97.688.875 37.933.560 -18.955.617
Comunicacions 99.140.235 -3.753.214 95.387.021 94.447.163 69.494.440 24.952.723 -939.858
Transports 10.838.171 10.080.628 20.918.799 19.637.146 13.034.907 6.602.239 -1.281.653
Primes d’assegurances 9.445.000 896.881 10.341.881 8.256.216 7.849.283 406.933 -2.085.665
Tributs 1.207.223 1.207.223 618.194 618.194 -589.029
Despeses diverses 49.389.881 272.617.724 322.007.605 155.200.020 109.567.408 45.632.612 -166.807.585
Treballs realitzats per altres

empreses 297.348.014 247.931.637 545.279.651 388.239.013 315.858.725 72.380.288 -157.040.638
Formació PAS 288.736.897 1.183.727 1.183.727 960.112 742.823 217.289 -223.615
Indemnitzacions per raó de 
servei 48.745.610 97.816.014 146.561.624 64.384.285 54.644.742 9.739.543 -82.177.339

Dietes i locomoció personal 20.303.182 111.655.216 131.958.398 49.781.901 43.120.962 6.660.939 -82.176.497
Dietes i locomoció tribunals 24.606.000 -13.502.563 11.103.437 11.102.595 8.801.583 2.301.012 -842
Altres indemnitzacions 3.836.428 -336.639 3.499.789 3.499.789 2.722.197 777.592
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Concepte Previsió Modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent Estat
inicial +/- definitiva reconegudes líquids pagament d’execució

Capítol 3 2.000 336.639 338.639 336.639 336.639 -2.000
Despeses financeres de préstecs 2.000 336.639 338.639 336.639 336.639 -2.000
Interessos 1.000 1.000 1.000
Altres despeses financeres 1.000 336.639 337.639 336.639 336.639 1.000

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

Capítol 4 21.030.000 61.445.898 82.475.898 54.332.518 48.297.050 6.035.468 -28.143.380
Transferències corrents 21.030.000 61.445.898 82.475.898 54.332.518 48.297.050 6.035.468 -28.143.380
Beques de col·laboració 1.000 53.680.165 53.681.165 27.288.739 22.183.721 5.105.018 -26.392.426
Beques Aula d’Informàtica 2.664.000 2.004.954 4.668.954 4.668.954 4.668.954
Beques Biblioteca 11.766.000 1.496.864 13.262.864 13.262.864 13.151.864 111.000
Beques Servei d’Esports 1.051.000 1.225.288 2.276.288 2.063.400 2.047.400 16.000 -212.888
Borsa de Treball 4.719.000 -2.354.100 2.364.900 2.364.900 2.364.900
Ajuts sindicals 1.000 368.674 369.674 368.531 155.581 212.950 -1.143
Fons PIAR 1.000 100.282 101.282 100.282 100.282 -1.000
Subv. Servei d’Estudiants 1.000 631.724 632.724 632.724 197.724 435.000
Programa Erasmus i altres 1.000 3.651.088 3.652.088 2.224.023 2.224.023 -1.428.065
Ajuts altres associacions 825.000 640.959 1.465.959 1.358.101 1.202.601 155.500 -107.858

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

Capítol 6 169.534.884 1.692.409.499 1.861.944.383 878.659.231 649.343.079 229.316.152 -983.285.152
Immobilitzat material 169.528.884 1.181.255.767 1.350.784.651 651.810.628 479.229.858 172.580.770 -698.974.023
Terrenys i béns naturals 1.000 1.000 -1.000
Construccions 1.000 424.096.403 424.097.403 38.764.160 13.910.936 24.853.224 -385.333.243
Instal·lacions tècniques 1.000 288.259.059 288.260.059 180.405.120 156.333.173 24.071.947 -107.854.939
Maquinària 50.000.000 51.234.502 101.234.502 44.836.481 20.012.053 24.824.428 -56.398.021
Llibres 36.279.071 43.784.130 80.063.201 63.737.236 56.892.796 6.844.440 -16.325.965
Mobiliari 39.988.000 20.790.850 60.778.850 29.562.828 16.606.127 12.956.701 -31.216.022
Equips i program. informàtics 1.000 286.435.582 286.436.582 208.390.384 131.660.823 76.729.561 -78.046.198
Teledocumentació 22.459.202 22.459.202 18.723.640 19.566.672 -843.032 -3.735.562
Utillatge 1.000 1.500.000 1.501.000 788.421 20.572 767.849 -712.579
Altre immobilitzat material 1.000 45.446.133 45.447.133 30.231.359 28.091.031 2.140.328 -15.215.774
Llibres i revistes 43.255.813 -2.750.094 40.505.719 36.370.999 36.135.675 235.324 -4.134.720
Immobilitzat immaterial 6.000 511.153.732 511.159.732 226.848.603 170.113.221 56.735.382 -284.311.129
Projec. investigació CICYT 1.000 235.378.444 235.379.444 94.604.799 68.552.691 26.052.108 -140.774.645
Projec. investigació CIRIT 1.000 174.961.600 174.962.600 68.180.055 43.996.256 24.183.799 -106.782.545
Projec. investigació FISS 1.000 6.373.141 6.374.141 4.014.978 1.516.703 2.498.275 -2.359.163
Patents i marques 1.000 1.197.069 1.198.069 1.019.849 1.019.849 0 -178.220
Projec. investigació sub. CEE 1.000 17.096.543 17.097.543 13.111.937 11.390.101 1.721.836 -3.985.606
Altres projectes 1.000 76.146.935 76.147.935 45.916.985 43.637.621 2.279.364 -30.230.950

PRESSUPOSTOS TANCATS

PRESSUPOSTOS TANCATS

Ingressos Saldo pendent Modificacions Recaptació Saldo pendent
31-12-95 +/- 31-12-96

Taxes i altres ingressos 410.450.994 -2.568.307 340.658.615 67.224.072
Transferències corrents 416.450.101 -10.420.499 233.613.830 172.415.772
Ingressos patrimonials 9.126.958 -2.027.184 5.727.993 1.371.781
Transferències de capital 361.543.014 -2.470.000 238.943.642 120.129.372
Variació d’actius financers 974.038.197 -3.900.328 969.595.828 542.041
TOTAL 2.171.609.264 -21.386.318 1.788.539.908 361.683.038

Despeses Reconegut 31-12-95 Pagat 31-12-96 Pendent pagament

Despeses de personal 85.872.609 85.872.575 34
Compra de béns i serveis 358.801.656 344.957.302 13.844.354
Transferències corrents 1.872.214 1.762.214 110.000
Inversions reals 183.419.264 182.106.191 1.164.314
TOTAL 629.965.743 614.698.282 15.267.461

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 1996

Deutors pressupostaris exercici corrent pendents de cobrar 1.404.976.655
Deutors pressupostaris exercicis tancats pendents de cobrar 361.683.038
Deutors no pressupostaris pendents de cobrar 25.573.611
TOTAL DEUTORS 1.792.233.304
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Menys
Creditors pressupostaris exercici corrent pendent de pagar 574.385.100
Creditors pressupostaris exercicis tancats pendents de pagar 15.285.391
Creditors no pressupostaris pendents de pagar 206.388.164
TOTAL CREDITORS 796.058.655

Més
Fons líquids de tresoreria 31-12-96 595.145.057
Romanent de tresoreria total 1.591.319.706

Menys
Romanent de tresoreria afectat 1.553.179.851
Romanent de tresoreria genèric 38.139.855

BALANÇ DE VALORS INDEPENDENTS AUXILIARS DEL PRESSUPOST 31 DE DESEMBRE 
DE 1996

Pendent de cobrament 25.573.611
Subtotal -25.573.611
Pendent de pagament
Retencions renda persones físiques 9.821.665
Fiances i dipòsits 440.008
Assegurança voluntària escolar alumnes 6.119.750
Assegurança obligatòria escolar alumnes 1.834.660
Seguretat Social 8.580.442
Impost retenció persones físiques 158.623.964
Drets passius 14.317.075
MUFACE 6.279.445
Retencions judicials 47.359
Altres retencions 323.796
Subtotal 206.388.164
TOTAL 180.814.553

ESTAT DE TRESORERIA

Existències 31 de desembre de 1995 261.461.967

Més
Cobraments pressupostaris 6.294.025.023
Cobraments no pressupostaris 9.674.075.690
TOTAL 15.968.100.713

Menys
Pagaments pressupostaris 5.954.629.971
Pagaments no pressupostaris 9.679.787.652
Existències a 31 de desembre de 1996 595.145.057

8  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova la proposta de distribució del
romanent genèric de l’any 1996, que figura com a annex:
El romanent genèric suma un import total de 38.139.855 PTA i ha estat distribuït de la
manera següent:

Dotació per cobrir les necessitats de biblioteca 21.105.100 PTA
Programa d’inversions per cobrir despeses d’inversions que
estaven compromeses 17.034.755 PTA

9  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova el Reglament del Departament de
Química Física i Inorgànica, pendent de l’informe de l’Assessoria Jurídica.

10  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual després, de l’acord del Consell de Departa-
ment d’Enginyeria Informàtica, s’aprova que finalitzin el 30 de setembre de 1997
les comissions de servei dels professors, que figuren com a annex:

Eduard Montseny Masip, de la Universitat Politècnica de Catalunya
Albert Llamosí Casas, de la Universitat de les Illes Balears

11  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es ratifica el resum dels itineraris per al
curs 1997-98, aprovats per la Comissió de Política Docent del dia 5 de juny de
1997, que figura com a annex:

ITINERARIS CURS 1997-98

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyament de Filologia (pla vell)
Activació d’assignatures amb docència alternativa al pla nou i assignatures amb dret a
examen.
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Ensenyament d’Història General i Geografia (pla vell)
Activació d’assignatures amb docència alternativa al pla nou i assignatures amb dret a
examen.

Ensenyament d’Antropologia Social i Cultural
Activació de dues noves assignatures optatives amb càrrec a la matèria Cursos Mono-
gràfics.

L’assignatura Introducció a l’Estadística enguany continua activada provisionalment
al Departament d’Història i Geografia, i a l’àrea GH (en BOE àrees EIO, PS i S).

Ensenyament de Geografia
Activació i desactivació d’assignatures optatives.

Ensenyament d’Història
Activació i desactivació d’assignatures optatives. Activació d’un grup més de l’assigna-
tura obligatòria de 1r curs Història de l’Art Antic i Medieval.

Ensenyament de Filologia Catalana
Activació i desactivació d’assignatures optatives.

Ensenyament de Filologia Anglesa 
Activació i desactivació d’assignatures optatives.

Ensenyament de Filologia Hispànica
Activació i desactivació d’assignatures optatives.

Ensenyament de Graduat Superior en Estudis Alemanys
Activació i desactivació d’assignatures optatives de la matèria Curs Monogràfic.

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament de Química (pla vell)
Desactivació de 4t i 5è curs sense docència. Baixa “d’altres assignatures de 5è curs” de
l’especialitat Química Fonamental, obligatòries de 4t curs, que eren optatives per als
alumnes de 5è.

Ensenyament de Bioquímica
Desactivació i activació d’assignatures optatives.

Ensenyament de Química
Desactivació i activació d’assignatures optatives.

Activació d’un grup més de les assignatures obligatòries següents:
◆ Química Física
◆ Experimentació en Síntesi Química II
◆ Experimentació en Química Analítica i Química Física II
◆ Química Inorgànica II
◆ Espectroscòpia Molecular
◆ Teoria de Grups
◆ Química Orgànica Avançada

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament de Medicina i Cirurgia (pla vell)
Desactivació 2n, 3r i 4t curs sense docència.

Ensenyament de Medicina
Pendent de rebre’s.

Ensenyament de Fisioteràpia
Activació i desactivació d’assignatures optatives.

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Ensenyament de Ciències Empresarials
Activació d’un grup més a les assignatures obligatòries de 3r curs:

◆ Màrqueting i Direcció Comercial
◆ Macroeconomia I
◆ Economia Espanyola i Mundial
◆ Comptabilitat de Costos i Gestió
◆ Informàtica de Gestió

Ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses
Activació i desactivació d’assignatures optatives.
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyament de Mestre 5 especialitats (pla vell)
1r curs sense docència.

Ensenyament de Mestre 6 especialitats (pla nou)
Pendent rebre’s.

Ensenyament de Pedagogia (pla vell)
Desactivació 3r, 4t i 5è sense docència.

Ensenyament de Pedagogia
Modificacions de les àrees coneixement de l’assignatura:

◆ Pràcticum V curs 96-97 (THE/DOE) curs 97-98 (DOE)

Ensenyament de Psicologia (pla vell)
Desactivació 3r, 4t i 5è curs sense docència.

Ensenyament de Psicologia
Activació i desactivació d’assignatures optatives.

L’assignatura optativa Ergonomia té limitació d’alumnes (50)

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament de Relacions Laborals (pla 1992)
1r curs es desactiva, 2n i 3r curs sense docència.

Ensenyament de Relacions Laborals (pla 1995)
Modificacions de les àrees coneixement de les assignatures:

◆ Comptabilitat curs 96-97 (EFC/OE) curs 97-98 (EFC)
◆ Sistema Fiscal curs 96-97 (EA/DFT) curs 97-98 (EA)
◆ Economia Laboral curs 96-97 (EA/FAE) curs 97-98 (EA)
◆ Dret Societari curs 96-97 (DM/DFT) curs 97-98 (DM)
Desactivació i activació d’assignatures optatives. Les de nova activació, algunes

amb un sol grup; amb dos grups les següents:
◆ Dret Sancionador del Treball
◆ Salut, Seguretat i Higiene I
◆ Dret Processal del Treball
◆ Dret de la Seguretat Social II
◆ Pràctiques Integrades II
◆ Salut, Seguretat i Higiene II

Ensenyament de Dret
Desactivació i activació d’assignatures optatives, les de nova activació amb un sol grup.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Ensenyament d’Infermeria (pla 1992)
1r curs es desactiva, 2n i 3r curs sense docència.

Ensenyament d’Infermeria (pla 1995)
Hi figuren assignatures optatives amb límit d’alumnes:

◆ Assignatura Nutrició i Dietètica en Infermeria 3 crèdits. Es proposa com a anual.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial
Desactivació i activació d’assignatures optatives. Manca confirmació del nombre de crè-
dits d’algunes optatives proposades amb 3 crèdits, que com a mínim han de tenir-ne 4,5.

Ensenyament d’Enginyeria Química
Modificacions de les àrees coneixement de l’assignatura:

◆ Laboratori de Fenòmens de Transport curs 96-97 (2% EQ/98% MF) curs 97-98
(100% MF)

Modificació de l’àrea de coneixement de l’assignatura i canvi departament:
◆ Química Física curs 96-97 àrea (QF) Departament de Química, curs 97-98 àrea

EQ Departament d’Enginyeria Química
Desactivació i activació d’assignatures optatives.
De la matèria Mecànica de Fluids, manca confirmació d’assignatures que cal desac-

tivar per no sobrepassar el total de crèdits que té la matèria (40,5).

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat
Activació d’assignatures optatives.
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Activació d’un grup més de l’assignatura següent:
◆ Pràctiques a la Indústria

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Activació d’assignatures optatives.

Activació d’un grup més de l’assignatura següent:
◆ Pràctiques a la Indústria

Ensenyament d’Informàtica de Sistemes
Activació d’assignatures optatives.

Assignatura Sistemes Operatius, activació d’un nou grup.
Incorporen àrea de coneixement CCIA les assignatures que tenen l’àrea de coneixe-

ment LSI:
◆ Introducció a la Programació
◆ Metodologia de la Programació
◆ Tecnologia de la Programació
◆ Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats
◆ Estructura de Dades i Informació
◆ Models Abstractes de Càlcul
◆ Programació Concurrent
◆ Gràfics per Computadors I
◆ Llenguatges de Programació
◆ Introducció a la Intel·ligència Artificial
◆ Introducció a la Lògica
◆ Projectes Informàtics
◆ Gràfics per Computadors II
◆ Mètodes i Tècniques de la Intel·ligència Artificial
◆ Fitxers i Base de Dades Avançada
◆ Introducció als Fitxers i Bases de Dades
◆ Projecte Fi de Carrera assignada al Departament d’Enginyeria Informàtica
◆ Disseny i Utilització de Bases de Dades
Cal que indiquin el percentatge de cadascuna.

Ensenyament d’Informàtica de Gestió
Activació d’assignatures optatives.

Assignatura Sistemes Operatius, activació d’un nou grup
Incorporen àrea de coneixement CCIA les assignatures que tenen l’àrea de coneixe-

ment LSI:
◆ Introducció a la Programació
◆ Metodologia de la Programació
◆ Tecnologia de la Programació
◆ Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats
◆ Estructura de Dades i Informació
◆ Models Abstractes de Càlcul
◆ Programació Concurrent
◆ Llenguatges de Programació
◆ Introducció a la Intel·ligència Artificial
◆ Introducció a la Lògica
◆ Mètodes i Tècniques de la Intel·ligència Artificial
◆ Introducció als Fitxers i Bases de Dades
◆ Enginyeria del Software I
◆ Projecte Fi de Carrera assignada al Departament d’Enginyeria Informàtica
◆ Disseny i Utilització de Bases de Dades
◆ Enginyeria del Software II
Cal que indiquin el percentatge de cadascuna.

Ensenyament d’Enginyer Informàtic
Activació 1r i 2n curs assignatures obligatòries i optatives.

Incorporen àrea de coneixement CCIA les assignatures que tenen l’àrea de coneixe-
ment LSI:

◆ Enginyeria del Software I
◆ Disseny d’Interfases Gràfiques
◆ Enginyeria del Software II
◆ Sistemes Informàtics en Temps Real
◆ Sistemes Informàtics I
◆ Enginyeria del Software III
◆ Enginyeria del Software IV
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FACULTAT D’ENOLOGIA I CIÈNCIES AGRÀRIES

Ensenyaments de Graduat en Enologia i Graduat Superior en Enologia
Deixen d’impartir-se el curs 1997-1998.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Agrícola, Indústries Agràries i Alimentàries
(1994)

1r curs sense docència.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Agrícola, Indústries Agràries i Alimentàries
(1997)

Pendent rebre’s.

Ensenyament d’Enologia
Assignatura Enginyeria Enològica, assignació a l’àrea de Tecnologia d’Aliments i Depar-
tament d’Enginyeria Química. El cus 96-97 no estava assignada a cap departament.

S’ha activat l’assignatura optativa Anàlisi Sensorial Aprofundit, de 4,5 crèdits, amb
càrrec a la matèria Complements d’Enologia, però quedarà pendent d’aprovació per a
la propera Comissió d’Ordenació Acadèmica.

INSTITUT UNIVERSITARI D’ARQUEOLOGIA I ESTUDIS DEL MÓN ANTIC

Ensenyament d’Arqueologia
Activació 2n curs.

Activació i desactivació d’assignatures optatives.
Pendent modificació pla d’estudis (Comissió d’Ordenació Acadèmica)
A l’annex 2c del dossier del Pla d’estudis, canvi de denominació de l’assignatura

optativa Art i Societat per Metodologia de la Història, de 12 crèdits
A l’annex 2c del dossier del Pla d’estudis, canvi de denominació de l’assignatura

optativa Llengua Clàssica per Llengua Llatina.
L’assignatura optativa Art i Societat passa a ser assignatura diversificada de la matè-

ria Complements d’Història de l’Art.
Baixa de l’assignatura optativa Llatí I diversificada de la matèria Complements de

Filologia Clàssica.
Activació de diverses assignatures optatives amb càrrec a les diferents matèries del

pla d’estudis.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TREBALL SOCIAL

Ensenyament de Treball Social
Activació d’assignatures igual que el curs 96-97.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA VERGE DE LA CINTA

Ensenyament d’Infermeria
Pendent rebre’s.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS SANCTA MARIA MARIS

Ensenyament de Relacions Laborals
Pendent rebre’s.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME BETTATUR

Ensenyament de Turisme
Pendent rebre’s.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES EMPRESARIALS DR. MANYÀ

Ensenyament de Ciències Empresarials
Pendent rebre’s.

12  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es ratifica l’acord pres per la Comissió de
Política Docent del dia 5 de juny de 1997 referent a les Normes de matrícula i
informació general, que figura com a annex.

INFORMACIÓ ACADÈMICA

MATRÍCULA OFICIAL ORDINÀRIA

Consideracions generals
◆ L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i res-

pectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes Normes
s’han de lliurar a tots els estudiants durant el període de matriculació, junt amb el dos-
sier de matrícula que han d’adquirir.
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◆ Tant les persones admeses per primera vegada en un ensenyament universitari
com els alumnes dels altres cursos han de formalitzar la matrícula al centre correspo-
nent (a través de la secretaria o als espais destinats a automatrícula).

◆ En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d’estar en possessió
dels requisits necessaris. El full de matrícula té caràcter d’instància i l’admissió no
implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta condicionada al compli-
ment de la normativa de permanència, així com dels altres requisits legals exigibles.

Abans de començar el període de matriculació, el centre ha de fer pública la infor-
mació següent:

◆ Relació d’assignatures que activa aquell curs i els horaris corresponents, que han
d’incloure els dels exàmens.

◆ Nombre màxim de crèdits/assignatura de matriculació per a cadascun dels plans
d’estudi que imparteixi.

◆ Relació d’assignatures amb prerequisits, en la qual s’explicitaran les restriccions
que imposen aquests prerequisits a l’hora de fer la qualificació.

Calendaris de matrícula
La matrícula oficial s’ha de sol·licitar dins dels terminis que s’estableixen per a cada
curs, d’acord amb el calendari específic que fixen i fan públic els centres, que com a
màxim s’acabarà el 31 d’octubre, amb l’excepció dels ensenyaments que inicien la
docència el mes de febrer, que podran fixar un altre termini. En el calendari es farà
constar un període específic per regularitzar les resolucions de trasllat, adaptació, con-
validació, reconeixement de crèdits, etc.

No obstant això, les dates de matrícula dels alumnes de nou accés estan fixades de
manera general per a tot Catalunya:

◆ alumnes de primera preferència: del 21 al 25 de juliol
◆ alumnes de segona a vuitena preferència: del 2 al 8 de setembre
Si hi ha algun ensenyament que ofereixi places per a la preinscripció de setembre,

cada centre determinarà el període de matriculació.
Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els crèdits

de què s’han matriculat el curs anterior, podran efectuar la matrícula en el període esta-
blert durant la segona quinzena de setembre.

Els alumnes en el pla d’estudis dels quals constin assignatures amb prerequisits
podran ampliar la seva matrícula el mes de febrer següent, una vegada superades les
assignatures objecte del prerequisit a la convocatòria de febrer.

En el cas dels alumnes admesos per primera vegada, només podran fer-ho si es
matriculen d’un mínim de 60 crèdits en la matrícula de juliol/setembre.

El degà o director del centre pot concedir matrícula fora de termini fins al 15 de
desembre (o 15 d’abril en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer). En aquests
casos les sol·licituds han de presentar-se al centre degudament justificades. En casos
excepcionals, el vicerector corresponent pot autoritzar la matrícula fora d’aquest període.

Els alumnes que hagin de matricular-se dels projectes de fi de carrera (plans d’estudis
no renovats) podran fer-ho fins al 31 de maig directament al centre. En el cas que el mes
de setembre no s’hagin consumit o superat les convocatòries a què tenen dret (febrer, juny
i setembre), requerirà la formalització d’una nova matrícula el curs següent.

Quan sigui imprescindible matricular-se de crèdits reconeguts posteriorment al ter-
mini establert perquè sigui necessari per finalitzar la carrera, els alumnes podran fer-ho
en el període que s’establirà els mesos de febrer i maig.

Per a aquells alumnes als quals restin com a màxim tres assignatures anuals (o
l’equivalent d’assignatures quadrimestrals) o 27 crèdits per finalitzar els estudis, i que hi
hagin estat matriculats en cursos anteriors, s’autoritza una convocatòria addicional
d’exàmens. També podran gaudir-ne en els casos d’assignatures optatives i/o de crèdits
lliures si, en no superar-les el curs anterior, les substitueixen, sempre que el curs anterior
preveiessin finalitzar la carrera. Aquests alumnes s’han de matricular en el període ordi-
nari de matrícula i tenen dret a presentar-se a exàmens a la convocatòria de febrer, juny
i setembre del mateix curs. Els qui vulguin gaudir de la convocatòria addicional han de
comunicar-ho a la secretaria del centre abans del 31 de desembre (o 30 d’abril en el cas
dels ensenyaments que s’inicien al febrer).

Matrícula condicional
La matrícula condicional s’admet en els casos següents:

a) Els alumnes que sol·licitin ajuts a l’estudi de caràcter general. Una vegada resolta
la sol·licitud, si és negativa, l’alumne ha de formalitzar la matrícula definitiva abonant
els preus públics corresponents. 

b) Els alumnes que estan pendents de ser admesos en una altra universitat pública, si
justifiquen aquesta circumstància. Una vegada resolta la situació d’admissió o no en
l’altra universitat, i en tot cas abans del 31 d’octubre, l’alumne haurà d’anul·lar la matrí-
cula provisional o formalitzar la definitiva abonant els preus públics corresponents.
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Límits de matrícula
◆ L’alumne que es matricula per primera vegada d’un ensenyament, tant de 1r

cicle, 1r i 2n cicle, com de 2n cicle, ha de matricular-se d’un mínim de 60 crèdits,
amb l’excepció dels ensenyaments propis de només 2n cicle, en què el mínim és de
24 crèdits.

◆ A partir del segon any podrà matricular-se del nombre de crèdits que vulgui, tenint
en compte el període d’escolaritat establert en cadascun dels plans d’estudis, així com
en la Normativa de permanència.

Anul·lacions de matrícula
◆ Els alumnes poden demanar al centre l’anul·lació de la seva sol·licitud de matrícula

com a màxim fins al 15 de desembre (excepte els qui tinguin reserva de plaça pel servei
militar o la prestació social substitutòria, que ho podran fer fins abans dels exàmens de la
convocatòria de febrer), o el 15 d’abril per als ensenyaments que s’inicien al febrer.

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

MATRÍCULA

Documentació que els alumnes han de presentar per formalitzar la matrícula.

Tots els alumnes
◆ Imprès de matrícula degudament emplenat, en el cas dels alumnes que no s’auto-

matriculin.
◆ Fotocòpia del DNI (passaport en cas d’estrangers).
◆ Per als alumnes que es matriculin per primera vegada o s’adaptin a un pla nou,

dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere; per a tots els altres, sola-
ment una fotografia.

Alumnes de primer curs
Han d’estar admesos per preinscripció o haver superat la prova de més grans de 25

anys. Segons la via d’accés, han de presentar a més els documents següents:

Via 0
1. Provinents de COU i PAAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)
a) Alumnes provinents de BUP
◆ Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent. Aquest

document no és necessari per als alumnes que han realitzat l’ensenyament secundari
obligatori (reforma).

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

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

universitat corresponent.
Si pertanyen a altres universitats:
◆ Resguard del pagament del trasllat.

Via 2
1. Diplomats, llicenciats, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics o enginyers tèc-

nics
◆ Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.
2. Oficials dels tres exèrcits que hagin realitzat els estudis a l’Acadèmia General

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

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

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

maquinistes, pilots i caps navals) i els Oficials de Primera Classe del Servei Radioelèctric.
4. Pilots de transports de línies aèries que hagin realitzat els estudis d’acord amb el

RD 959/1990, de 8 de juny
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
5. Llicenciats en Filosofia i Teologia per facultats canònicament erigides per la Santa

Seu
◆ Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat o Doctor en Teologia o Filosofia.
6. Professors mercantils, intendents mercantils i actuaris d’assegurances
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
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7. Titulats superiors d’ensenyaments artístics
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
8. Títol de Professor i Títol professional de música, segons Decret de 15 de juny de

1942, i diplomes de capacitat corresponents a plans d’estudis anteriors.
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
9. Títol de Professor superior de música, segons Decret 2618/1966, de 10 de setembre
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.

Vies 4 i 5
Alumnes provinents de COU, d’FP de 2n grau, mòdul professional 3 o Tècnic superior
que accedeixin a ensenyaments de només primer cicle

◆ Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emès
per un institut públic.

◆ Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, Tècnic superior o del resguard cor-
responent.

Via 7 i via 8
Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d’aquesta o d’una altra
universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció i

1. Volen continuar en el mateix ensenyament en aquesta Universitat sense tenir supe-
rat tot el primer curs complet o els crèdits corresponents en el centre de procedència.

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

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

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

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

Més grans de 25 anys
Papereta original justificativa d’haver superat les proves.

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

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

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

2. Alumnes amb estudis estrangers convalidats
a) En el cas de convalidacions de menys de sis assignatures o menys de 60 crèdits,

els alumnes han d’aportar la resolució de convalidacions.
b) En el cas de convalidacions de sis o més assignatures, o 60 o més crèdits, inde-

pendentment del curs a què aquestes/s pertanyin, cal l’admissió del degà/director del
centre.

Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA A TRAVÉS DE LES SECRETARIES DE CENTRE 
(PLANS D’ESTUDIS NO RENOVATS)

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

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

dis. Els estudiants han de reservar la Guia per al proper curs; en aquell moment se subs-
tituirà la documentació de l’interior.

4. La Guia del centre, amb informació particular del centre, de les assignatures en
què els alumnes es poden matricular, del pla docent, així com els horaris. A part s’edita-
ran els programes amb la bibliografia bàsica.

5. Calendari escolar.
6. Llapis.
7. Informació de serveis.
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Els impresos, que són de marques òptiques, han de ser emplenats d’una manera
especial i amb llapis. Cal llegir bé les instruccions que hi ha als mòduls per tal de no
tenir problemes a l’hora de fer les marques.

Mòdul 1
Aquest mòdul recull la informació següent:

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

secretaria del centre el nou domicili per evitar problemes a l’hora de trametre informa-
ció de la Universitat. El codi postal és obligatori.

◆ Per emplenar el lloc de naixement s’han de consultar els codis que hi ha a la
documentació del dossier.

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

Dades econòmiques
Qualsevol matrícula no pagada totalment o parcial, o pagada en una caixa diferent de
les indicades en el mòdul, queda sense efecte.

Hi ha les modalitats de pagament següents:
◆ Pagament únic. Els alumnes disposen de 7 dies, a partir del dia de formalització de

la matrícula, per efectuar el pagament en efectiu i retornar a la secretaria el justificant
corresponent.

◆ Pagament fraccionat. El primer pagament de la matrícula s’ha de realitzar en les
mateixes condicions que les del pagament en efectiu. El segon pagament s’ha d’efectuar
abans del 15 de desembre.

Mòdul 3
Abans d’emplenar l’imprès cal llegir atentament la informació del pla d’estudis que
s’adjunta al dossier i/o a la Guia del centre. 

En aquest mòdul cal indicar les assignatures en què hom es vol matricular, si es con-
validen, si s’adapten, si és un reconeixement de crèdits (cosa que cal justificar docu-
mentalment) i el grup. 

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA PER AUTOMATRÍCULA
(PLANS D’ESTUDIS RENOVATS)

Els alumnes han d’adquirir el dossier de matrícula en els punts de venda dels centres.
La formalització de la matrícula a través del sistema d’automatrícula aquest curs

s’amplia a tots els centres i ensenyaments pel que fa als estudis de pla renovat.
Els alumnes, doncs, realitzaran directament la seva matriculació sense passar per les

secretaries de centre.
Amb aquesta finalitat, en els centres on s’aplica aquest sistema hi haurà unes sales

destinades a automatrícula des d’on es revisarà també la sol·licitud de beca, si s’escau.
En el moment de la matrícula es facilitarà als alumnes informació complementària.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Aquesta Normativa s’aplicarà sempre que no s’especifiqui altra cosa en el decret pel
qual es fixen els preus per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs
1997-98 o en altres normatives legals. En el cas d’ensenyaments propis, el Consell
Social de la Universitat aprovarà els preus corresponents i les deduccions, si s’escau.

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

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

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

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

ditar-ho mitjançant la presentació del document original corresponent. En els casos de
família nombrosa, aportarà, a més, una fotocòpia del títol de família nombrosa, que
quedarà en poder de la secretaria.

També hauran de reflectir-s’hi les matrícules d’honor, que, en cas de correspondre al
curs immediatament anterior en què l’alumne s’ha matriculat, dins del mateix ensenya-
ment i universitat, podran aplicar-se com a deduccions si no es gaudeix de beca.

Els alumnes amb beca concedida hauran d’abonar les taxes i l’assegurança escolar,
si s’escau, i, si se sol·liciten, els serveis extraacadèmics oferts. L’últim dia per reclamar
la devolució dels imports de matrícula per beca concedida o liquidacions a favor dels
alumnes serà el 31 de maig.
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2. Si no compleix els requisits per matricular-se com a becari, haurà de matricular-se
en una de les següents classes de matrícula

a) Ordinària: l’alumne pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el Decret
de la Generalitat de Catalunya per la prestació dels serveis acadèmics universitaris.

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

c) Matrícula d’honor global a COU i FP: l’alumne està exempt de pagar el 100%
dels preus públics dels serveis acadèmics. Aquesta classe està limitada a l’alumne que
es matricula a primer curs per primera vegada, i ho ha d’acreditar amb el certificat cor-
responent o document substitutori.

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

e) Convenis o tractats culturals: l’alumne està exempt d’abonar els preus dels serveis
acadèmics en què s’ha matriculat. Aquesta classe de matrícula està limitada als alumnes
que l’acreditin mitjançant l’aportació del conveni corresponent en vigor i d’ús exclusiu
per a les assignatures en què es matricula per primera vegada.

Ajuts de matrícula
f) Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència

acreditada i fills menors de 25 anys.
L’alumne està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis

acadèmics si s’hi matricula per primera vegada. Ha d’aportar el corresponent certificat
original que acrediti aquesta condició, a més del llibre de família o document acredita-
tiu de convivència, si escau.

g) Personal d’altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys.
L’alumne està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis

acadèmics de totes les assignatures si s’hi matricula per primera vegada. Ha d’acreditar
la seva condició de personal beneficiari en el moment de formalitzar la matrícula mit-
jançant un certificat emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert. 

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

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

Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de matrícula que tenen reduc-
ció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula i no poden
endarrerir-la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret pugui produir-se. Si en
el moment de la matrícula no poden acreditar documentalment el dret a la reducció, tin-
dran 10 dies per aportar el justificant corresponent i regularitzar la seva matrícula.

3. Modalitats de pagament
L’alumne podrà triar entre les formes de pagament següents:
a) Pagament únic: l’alumne paga íntegrament d’un sol cop l’import de la matrícula

presentant el document facilitat per la secretaria en una entitat bancària col·laboradora
segons la referència i el termini que recullen el mateix imprès. N’ha de facilitar l’origi-
nal a la secretaria.

El resguard de l’alumne segellat per l’entitat bancària ha de conservar-lo sempre per
si calgués acreditar l’ingrés.

Aquesta modalitat s’aplica obligatòriament a tots els alumnes que es matriculin com
a becaris i als de la classe de matrícula 2, 3, 5, 6 i 7.

b) Pagament fraccionat: L’alumne pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos
terminis de quantia similar. El primer l’ha de fer efectiu en els set dies següents després
de la formalització de la matrícula, i el segon, abans del 15 de desembre (15 de maig en
el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).

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

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

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

4. Anul·lacions de sol·licituds de matrícula
Una vegada presentada la matrícula no es poden fer modificacions d’assignatures, si

no és per corregir errors en la matrícula, que poden ser indicats per la secretaria del
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centre o per l’estudiant, sempre que el canvi es realitzi dins del període de matrícula
ordinària (31 d’octubre o 30 de març en el cas dels ensenyaments que s’inicien al
febrer).

No es podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de matrícula.
L’alumne pot demanar l’anul·lació total de la sol·licitud de matrícula fins al 15 de

desembre de 1997 (15 d’abril en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).
L’anul·lació de la matrícula de 1r curs comporta la devolució de la documentació

acadèmica presentada per l’alumne.
Tindran dret a la devolució de l’import pagat (excepte les taxes de secretaria) pels

motius següents:
a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat en

què ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst de convalescència.
Defunció de l’alumne.
b) Incorporació al servei militar o a la prestació social substitutòria mitjançant la

presentació del corresponent certificat acreditatiu.
c) Matrícula en un altre ensenyament de la Universitat o en una altra universitat

pública en el cas de reassignació de plaça per preinscripció, si hi ha hagut una matrí-
cula condicional prèviament.

5. Serveis universitaris extraacadèmics

ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

Beneficiaris de l’assegurança escolar
Amb caràcter obligatori, són beneficiaris de l’assegurança escolar tots els alumnes d’un
ensenyament homologat menors de 28 anys. Els estudiants queden automàticament
assegurats en el moment en què formalitzen la matrícula, quan abonen la corresponent
quota anual.

Estudiants estrangers
També queden compresos en l’assegurança escolar els estudiants hispanoamericans,
portuguesos, andorrans, haitians, brasilers, siris, francesos, holandesos, jordans, guine-
ans (Guinea Equatorial), marroquins, iraquians, alemanys, anglesos, grecs, gal·lesos,
irlandesos del nord, suecs, finesos i en general, nacionals d’aquells països amb els quals
existeixi conveni en matèria de protecció d’estudiants o reciprocitat de tracte.

Contingut
L’assegurança escolar protegeix en les situacions següents:

◆ Accident escolar
◆ Cirurgia general
◆ Neuropsiquiatria
◆ Tuberculosi pulmonar i òssia
◆ Tocologia
◆ Infortuni familiar
◆ Altres prestacions
L’assegurança escolar ha formalitzat concerts amb establiments sanitaris adequats i

metges especialistes per a l’atenció dels assegurats. Malgrat això, l’estudiant té facultat per
escollir centre hospitalari i facultatiu; en aquest cas, la diferència de despeses que pogués
existir entre els preus concertats i el cost del tractament anirien a càrrec de l’interessat.

Els centres concertats a les nostres comarques són:
◆ Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona)
◆ Hospital Universitari de Sant Joan (Reus)
◆ Clínica L’Aliança (Tortosa)
◆ Gecohsa Hospital (Móra d’Ebre)
◆ Centre Mèdic Quirúrgic (Reus)
◆ Pius Hospital (Valls)
◆ Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona)
◆ Hospital Verge de la Cinta (Tortosa)

Què s’ha de fer per sol·licitar les prestacions de l’assegurança escolar?
L’estudiant s’ha d’adreçar a la secretaria de la facultat o escola on està matriculat i
demanar el document S.E.1 sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar i el docu-
ment S.E.2 certificat mèdic de baixa, que pot ser substituït per l’informe del servei
d’urgències mèdiques. 

Aquest documents, degudament emplenats, els ha d’adreçar a la Direcció Provincial
de l’INSS, Departament d’Assegurança Escolar, Rambla Nova, 86, 43003 Tarragona,
acompanyats amb caràcter general de la documentació següent: 

◆ el DNI en vigor (els estrangers, el passaport)
◆ el resguard de pagament de la matrícula
A més, serà necessari presentar altres documents específics de cada situació, com el

certificat mèdic de baixa i l’informe d’accident (o, si s’escau, el certificat de defunció)
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en cas d’accident escolar; els documents que justifiquin la ruïna familiar o el certificat
de defunció del cap de família, en els supòsits d’infortuni familiar; els informes mèdics
corresponents, als efectes de les diverses prestacions sanitàries, etc.

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

1. L’ accident escolar comprèn:
◆ Assistència mèdica i farmacèutica, fins que l’estudiant pugui incorporar-se als

estudis, amb un màxim d’un any. Inclou, segons el cas, internament sanatorial i inter-
venció quirúrgica.

◆ Indemnitzacions econòmiques, segons barem, en cas d’incapacitat.
◆ Subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i ortopèdics.

Prestacions econòmiques, requisits i imports
Depèn de les conseqüències de l’accident per a l’estudiant assegurat. Si ha sofert:

a) Incapacitat permanent i absoluta per als estudis: l’assegurança li abonarà una
indemnització d’entre 25.000 i 100.000 PTA.

b) Gran invalidesa per als estudis: li correspondrà una pensió vitalícia de 24.000
PTA anuals.

En ambdós casos, les despeses de desplaçament que s’originin com a conseqüència
d’un accident greu podran anar a càrrec de l’assegurança. Serà el metge que atengui
l’estudiant qui haurà d’apreciar la urgència.

c) En cas de mort: l’assegurança abonarà als familiars les indemnitzacions següents:
◆ 5.000 PTA en concepte de despeses d’enterrament i 20.000 PTA si l’accident s’ha

produït en un lloc diferent al del domicili familiar.
◆ 50.000 PTA en concepte de capital, a determinats familiars que econòmicament

depenguin de l’estudiant assegurat: esposa, fills o ascendents directes més grans de 65
anys o incapacitats per a qualsevol mena de treball, o germans menors o incapacitats,
per aquest ordre de preferència.

2. Cirurgia general
Establerta per:
Cervell i medul·la, pulmó i aparell circulatori, aparell digestiu, aparell genitourinari,

tocoginecologia, otorinolaringologia, oftalmologia i aparell locomotor.
Comprèn:
◆ Despeses de diagnòstic.
◆ Assistència mèdica: elecció de metge i centre.
◆ Assistència farmacèutica.
◆ Despeses de quiròfan.
◆ Permanència en clínica: tots els serveis.
◆ Pròtesi de substitució, no les ortopèdiques.
3. Neuropsiquiatria
Comprèn:
a) En cas d’internament:
◆ Assistència mèdica.
◆ Assistència farmacèutica.
◆ Tractament especial (electroxoc, insulina, etc.).
◆ Allotjament i manutenció en sanatoris adequats.
b) En cas de tractament postsanatorial:
◆ Honoraris mèdics, segons tarifes.
◆ 70% de les despeses de medicació.
Durada:
◆ Un any com a màxim. Hom pot continuar en tractament sis mesos més en règim

d’ambulatori.
◆ Graciablement pot estendre’s aquesta prestació per un any més d’internament i sis

mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no ha existit internament.
4. Tuberculosi pulmonar i òssia
Comprèn:
a) En cas d’internament:
◆ Assistència mèdica: elecció d’especialista i centre.
◆ Assistència farmacèutica.
◆ Hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys).
◆ Cirurgia toràcica.
b) En cas que no sigui necessari l’internament:
•Assistència mèdica total.
•Assistència farmacèutica en un 70%.
•Durada màxima: 3 anys.
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5. Tocologia
Comprèn:
◆ Ofereix la possibilitat d’elecció d’especialista i centre en què el pacient desitja

ser atès.
◆ Assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies al part.
◆ Assistència farmacèutica.
◆ Estada en centre hospitalari: assistència completa.
6. Infortuni familiar
Aquesta prestació té per objecte assegurar l’estudiant quan la situació econòmica de

la seva família l’impedeixi la continuïtat dels estudis ja començats (queden exclosos els
estudiants estrangers), i que pot haver estat ocasionada per:

◆ Mort del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades anteri-
orment.

◆ Ruïna o fallida familiar (en cap cas s’entendrà com a tal la insuficiència permanent
de recursos econòmics per pagar els estudis).

Prestacions econòmiques, requisits i imports
Pensió anual durant el nombre d’anys que resten al beneficiari per finalitzar la carrera,
sense repetir curs (fins als 28 anys).

◆ La quantia de la pensió serà de 14.400 PTA anuals (17.280, 18.720 i 21.600 PTA/
any si es tracta d’estudiants membres de famílies nombroses de les categories 1a, 2a o
d’honor respectivament).

◆ Anualment es comprovarà si l’estudiant reuneix els requisits per mantenir el dret a
la pensió.

◆ En els supòsits de ruïna o fallida familiar, per percebre-la és necessari que hagi
transcorregut almenys un any des que l’estudiant es va matricular.

Aquestes pensions es faran efectives des del primer dia del mes següent en què es va
produir el fet.

Són compatibles amb qualsevol altra beca escolar.

Sol·licitud
Abans que transcorri un any des que es va produir el fet.

Si se sol·licitessin passat aquest termini, es concedirà a partir del primer dia del mes
següent en què es va presentar la documentació en qualsevol oficina de l’INSS.

7. Altres prestacions
Amb caràcter graciable, tenint en compte situacions econòmiques i circumstàncies

especials, l’assegurança escolar pot oferir assistència i tractament de fisioteràpia, cobal-
toteràpia. 

ASSEGURANÇA ESCOLAR VOLUNTÀRIA

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

SERVEI D’ESPORTS

Es pot efectuar el pagament per fer-se soci del Servei d’Esports mitjançant la matrícula o
bé adreçant-se directament al Servei d’Esports (av. d’Andorra, s/n).

Si voluntàriament s’ha seleccionat el Servei d’Esports, el fet que s’hi renunciï no
suposa la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de
matrícula.

INFORMACIÓ DE BEQUES

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

Beca general
◆ Poden sol·licitar-la tots els estudiants de primer cicle, primer i segon cicle, i alguns

segons cicles universitaris. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31
d’octubre (31 de gener en el cas d’Enologia).

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

◆ La presentació de la sol·licitud ha de fer-se abans de formalitzar la matrícula; en
cas contrari, no hi ha possibilitat de beneficiar-se, si s’escau, de l’exempció provisional
de preus públics.
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◆ Els impresos de sol·licitud s’adquireixen a qualsevol estanc. N’hi ha dos models:
un per als estudiants que demanen beca de renovació i un altre per als qui demanen
beca de nova adjudicació.

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

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

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

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

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

Beca de col·laboració amb departaments
Aquests ajuts poden ser sol·licitats pels alumnes de l’últim curs del segon cicle de facul-
tats o escoles tècniques superiors o que estiguin matriculats de tots els crèdits o assigna-
tures que els restin per acabar la carrera.

Per a la concessió d’aquests ajuts no es tenen en compte els requisits econòmics,
però sí els acadèmics, de manera que per obtenir una beca s’han d’haver assolit les
següents mitjanes en els cursos precedents de la carrera:

Per a ensenyaments tècnics 6
Per a ensenyaments experimentals 7
Per a ensenyaments no experimentals 7,5
A més a més, han de presentar un projecte de col·laboració degudament avalat pel

Consell de Departament en què hagin de desenvolupar les activitats.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria, que

habitualment finalitza a finals de juliol.

Beca de col·laboració amb la URV
La URV convoca anualment, en única convocatòria, beques de col·laboració per donar
suport als diversos vessants de la vida universitària: atenció a la comunitat universitària,
biblioteca, Servei d’Esports, etc.

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

En la sol·licitud, l’estudiant ha de fer constar l’ordre prioritzat de les diverses possi-
bilitats que ofereix la beca.

Els estudiants han de col·laborar durant quatre o tres hores diàries segons estableixi
la convocatòria.

13  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es ratifica l’acord pres per la Comissió de
Política Docent del dia 5 de juny de 1997 referent a les normes acadèmiques, que
figura com a annex:

CONCEPTES CARACTERÍSTICS DELS NOUS PLANS D’ESTUDIS

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

Estructuració en cicles
Els plans d’estudis s’estructuren en cicles, que determinen la durada i la càrrega lectiva
dels estudis. La URV té estructurats els estudis en:

1. Ensenyaments de 1r cicle. Comprenen, a més de continguts bàsics i de formació
general, uns altres d’orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats professionals.
Tenen una durada de tres anys i donen dret a l’obtenció del títol oficial de diplomat,
mestre, arquitecte tècnic o enginyer tècnic.

2. Ensenyaments de 1r i 2n cicle. Consten de dos cicles: el primer està dedicat a
coneixements bàsics i generals, i el segon a l’aprofundiment i especialització en els cor-
responents ensenyaments, així com a la preparació per a l’exercici d’activitats professi-
onals. Cada cicle té una durada mínima de dos anys i la superació dels dos cicles dóna
dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer.
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3. Ensenyaments de només 2n cicle. Hi ha segons cicles que no han de constituir
continuació directa d’un correlatiu primer cicle; per poder incorporar-s’hi, les direc-
trius generals pròpies poden establir determinades exigències. Tenen una durada de
dos anys i la superació dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat, arquitecte
o enginyer.

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

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

Itineraris recomanats
És la distribució de les assignatures d’un pla d’estudis, amb la finalitat que ajudi
l’alumne a cursar-les en un nombre determinat d’anys acadèmics. Per a un mateix ense-
nyament hi pot haver més d’un itinerari.

Matèries
Els continguts dels plans d’estudis s’ordenaran distingint entre:

1. Matèries troncals. Són fixades pel Ministeri d’Educació i Cultura i s’han
d’incloure obligatòriment en tots els plans d’estudis que condueixen a un mateix títol
oficial.

2. Matèries obligatòries. Són lliurement establertes per la Universitat i de compli-
ment obligat pels alumnes.

3. Matèries optatives. Són lliurement establertes per cada universitat i s’inclouen en
el pla d’estudis perquè l’alumne esculli entre l’oferta presentada.

4. Matèries de lliure elecció. Corresponen a un percentatge que la Universitat inclou
en el pla d’estudis sobre la càrrega lectiva total.

Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. L’alumne ha de cursar assignatures.

Passarel·les/complements de formació
Són les titulacions i/o estudis de primer cicle i els complements de formació exigits per
a l’accés al segon cicle d’ensenyaments que no constitueixen continuació directa del
primer cicle superat per l’alumne.

Les determina el MEC mitjançant una ordre publicada al BOE.

PLA D’ESTUDIS

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

En cada ensenyament es fixa el nombre de crèdits total necessaris per obtenir el
títol, així com la distribució entre crèdits troncals, obligatoris d’universitat, optatius i de
lliure elecció.

En els itineraris figura, a més, la distribució per cicle, en el cas d’ensenyaments de 1r
i 2n cicle, i en alguns casos, per curs.

Els alumnes, doncs, han de configurar el seu currículum tenint en compte aquestes
distribucions. És convenient que el curs en què finalitzen la carrera revisin acuradament
el seu expedient.

Mentre estiguin cursant la carrera, els alumnes no es poden matricular de més crè-
dits dels necessaris per finalitzar-la, amb l’excepció –fins a un màxim de 6 crèdits
totals– del nombre de crèdits corresponents a assignatures optatives i de crèdits lliures
que els falti per ajustar el seu expedient al fixat en el pla d’estudis corresponent. Si hi ha
causes extraordinàries, a judici del vicerector corresponent, es podrà ampliar aquest
nombre de crèdits.

En acabar la carrera i un cop realitzat el dipòsit de títol, un alumne pot demanar al
centre la inscripció addicional d’assignatures optatives de l’ensenyament que ha finalitzat.
El centre, segons la capacitat, resoldrà. Els alumnes inscrits no gaudiran de cap tipus
d’ajut ni exempció dels preus públics i la qualificació obtinguda no tindrà efectes acadè-
mics. Hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança per cobrir possibles contingències.

Assignatures obligatòries
L’alumne les ha de superar obligatòriament per obtenir el títol corresponent. Són assig-
natures procedents de la diversificació de matèries troncals i matèries obligatòries
d’universitat.
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Assignatures optatives/lliure elecció
El pla d’estudis de cada ensenyament determina un nombre de crèdits que l’alumne
obtindrà cursant assignatures escollides d’entre l’oferta d’optatives que el mateix pla
estableix. La matrícula d’una assignatura optativa no obliga a cursar les altres que com-
ponen la matèria, sempre que no hi hagi cap corequisit entre aquestes. L’alumne pot
canviar cada curs les assignatures optatives i de lliure elecció, encara que no les hagi
superat. Si una assignatura optativa es deixa d’activar, els alumnes que havent-la cursat
no l’hagin superat hauran de canviar-la per una altra.

La Universitat pot no impartir alguna assignatura optativa si no s’hi matricula un nom-
bre mínim d’alumnes. En aquest cas l’alumne la podrà substituir per una altra o anul·lar-la.

Si un alumne ha obtingut per les assignatures superades un nombre de crèdits opta-
tius superior als necessaris, podrà passar aquestes assignatures a crèdits de lliure elecció
per completar el seu currículum, sempre que el nombre de crèdits de lliure elecció rea-
litzats en el propi ensenyament no superi el 70% del total que hagi de cursar.

Aquest traspàs d’assignatures optatives a lliure elecció, l’alumne el pot fer en les
ocasions següents:

◆ Quan vol acreditar que té superat el primer cicle dels seus estudis.
◆ Quan trasllada el seu expedient a un altre centre/universitat per continuar els seus

estudis en el mateix ensenyament.
◆ Quan es trasllada a un altre centre/universitat per iniciar uns estudis de nou.
◆ Quan sol·licita el dipòsit de títol.
Aquesta petició de traspàs la formalitzarà en un document que li facilitarà la secretaria

del centre, la qual l’incorporarà al seu expedient. El traspàs tindrà caràcter irreversible.
En el mateix document l’alumne podrà determinar el cicle a què vol incorporar:
◆ Les assignatures optatives que, d’acord amb el pla d’estudis, poden ser cursades

tant en el 1r com en el 2n cicle.
◆ Les assignatures/crèdits corresponents a crèdits de lliure elecció: assignatures

extracurriculars, els reconeixements de crèdits i les assignatures cursades en un altre
ensenyament.

Assignatures de lliure elecció
Es refereixen als crèdits corresponents a les assignatures cursades per l’alumne que
només poden ser comptabilitzades dins del percentatge de crèdits de lliure elecció
determinat per a cada ensenyament.

Validesa de l’expedient acadèmic
Un cop superats els requisits mínims per a l’obtenció del títol no s’incorporaran a
l’expedient de l’estudiant aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits
lliures que l’estudiant no hagi superat.

ARTICLE 1

Vies d’obtenció dels crèdits de lliure elecció
1. L’estudiant es pot matricular dels crèdits de lliure elecció previstos en les direc-

trius generals comunes dels plans d’estudis entre aquelles assignatures de la Universitat
que específicament es determinin. L’alumne les escollirà entre l’oferta que anualment
establirà la Universitat. Aquesta oferta inclou:

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

b) Les assignatures extracurriculars ofertes pels departaments i els centres adscrits
(fins a un 100%).

c) Les assignatures dels ensenyaments d’altres universitats i institucions amb les
quals s’hagi realitzat el corresponent conveni (fins a un 100%).

2. Igualment, només són susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure elecció:
a) Els corresponents a assignatures de pla no renovat no adaptades o no convalida-

des (fins a un 100%). En aquest últim cas, no serà aplicable entre especialitats d’un
mateix títol o entre títols afins. Les comissions acadèmiques de centre determinaran per
a cada ensenyament les titulacions afins.

b) Els cursats com a tals en un altre ensenyament (fins a un 100%).
c) Les activitats ofertes pels departaments, centres o instituts universitaris.
d) Els corresponents a assignatures del mateix ensenyament, cursades a l’estranger,

que no han donat lloc a titulació i no són susceptibles de convalidació per assignatures
del pla d’estudis corresponent de la URV.

e) Els cursos organitzats per les escoles de formació esportiva de la URV, els cursos
d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials i els cursos de música superats a
conservatoris oficials de música, d’acord amb el corresponent quadre d’equivalències
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aprovat per la Comissió de Docència i Convalidacions, sempre que l’activitat s’hagi fet
paral·lelament als estudis universitaris que l’alumne realitza.

f) Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis entre la
URV i altres institucions no universitàries. L’alumne ha de cursar-les paral·lelament als
estudis universitaris que realitza.

S’hi inclouran les pràctiques en empreses, institucions públiques i privades, i els
estudis realitzats en el marc de convenis internacionals, sempre que constin en el pla
d’estudis.

g) Els corresponents a assignatures de pla renovat no adaptades o no convalidades.
En aquest últim cas això no serà aplicable entre especialitats d’un mateix títol (fins a un
100%).

Podran també ser reconegudes assignatures cursades en estudis propis correspo-
nents a les universitats públiques catalanes.

h) Els corresponents a cursos d’estiu organitzats per universitats públiques.
Els crèdits reconeguts pels apartats c, d, e, f i h no superaran un màxim en el cas de:
◆  Ensenyaments de 1r i 2n cicle, 18 crèdits, excepte el d’Enginyeria Química, que

es fixa en 24 crèdits i el de Medicina, que es fixa en 30 crèdits.
◆  Ensenyaments de 1r cicle, 12 crèdits.
◆  Ensenyaments de 2n cicle, 9 crèdits.
En el cas de la Universitat d’Estiu de la URV, es podrà reconèixer fins a un 100%

dels crèdits lliures a realitzar.
El reconeixement de crèdits en el cas dels apartats a, b, e, g i h serà resolt per la

comissió acadèmica corresponent, a petició de la persona interessada.
El reconeixement de crèdits en els apartats c, d i f serà proposat per les comissions

acadèmiques o consells de departament. La decisió sobre l’esmentat reconeixement
serà emesa per la Comissió de Docència i Convalidacions.

3. Respecte als crèdits lliures obtinguts per assignatures troncals, obligatòries i opta-
tives dels ensenyaments de la URV:

La comissió acadèmica de cada ensenyament determinarà quines assignatures dels
plans d’estudis renovats poden cursar-se com a crèdits lliures i quines restriccions s’hi
apliquen. L’oferta inclourà totes les optatives activades dels plans renovats, amb les úni-
ques excepcions que fixin les comissions acadèmiques dels centres. La Comissió de
Docència i Convalidacions ratificarà l’acord.

4. En el cas d’assignatures extracurriculars ofertes pels departaments i pels centres
adscrits:

Els departaments han d’organitzar, cada curs, una assignatura extracurricular d’entre
3 i 6 crèdits, que es podrà impartir quadrimestralment o anualment. Els departaments en
definiran els continguts, el nombre de crèdits, les restriccions de matrícula, el meca-
nisme d’avaluació i el professorat responsable. S’han de preveure amb prou antelació i
han de ser aprovades per la Comissió de Docència i Convalidacions.

Els centres adscrits poden organitzar assignatures extracurriculars.
5. Respecte a les assignatures dels ensenyaments d’altres universitats i institucions

amb les quals s’hagi realitzat el conveni corresponent, la URV donarà publicitat de les
assignatures ofertes amb prou antelació.

6. Els centres o departaments, a través de les comissions acadèmiques de centre o
consells de departament, poden proposar que algunes de les activitats que organitzen
(jornades, seminaris, cursos, etc.) siguin reconegudes com a crèdits lliures per als alum-
nes que les segueixin amb aprofitament. Els centres o departaments programaran les
activitats a reconèixer a l’inici de cada any acadèmic.

També ho poden proposar per a altres activitats generades fora de la URV, sempre
que s’hagi signat el conveni corresponent.

Les activitats esmentades han d’estar autoritzades abans d’iniciar-se. En tot cas, s’ha
d’establir un professor del centre/departament responsable de l’activitat realitzada com
a crèdit lliure, que avaluarà l’aprofitament de l’alumnat. El professor preferiblement serà
el director o coordinador de l’activitat organitzada.

L’equivalència serà de 12-14 h/1 crèdit i requerirà l’avaluació positiva de l’alumne amb
el control d’assistència, la superació d’una prova o la presentació d’una memòria o treball.

ARTICLE 2

Restriccions de matrícula
Les restriccions de matrícula que apliquin les comissions acadèmiques, d’acord amb
l’article 1.3, o els departaments, d’acord amb l’article 1.4, poden consistir en:

a) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures amb prerequisits.
b) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures sense prerequisits, però que són

clara continuació d’altres.
c) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures amb un contingut igual o similar a

altres assignatures que inclou el pla d’estudis del seu propi ensenyament.
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d) En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes del mateix centre.
e) En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes d’ensenya-

ments relacionats científicament.
f) En determinades assignatures es tindrà en compte la mitjana d’expedient de

l’alumne.
g) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures impartides per familiars directes.

ARTICLE 3

Restricció específica de l’alumnat de primer curs
L’alumnat de primer curs no es podrà matricular de cap crèdit lliure per cursar durant el
primer curs, llevat que ho marqui el pla d’estudis corresponent.

ARTICLE 4

Matrícula
L’alumne cal que es matriculi de crèdits lliures de l’article 1.1, apartats a i b, com a crè-
dits de lliure elecció.

Els crèdits obtinguts segons l’article 1.1, apartat c, per la matrícula en assignatures
d’una altra universitat comporten el reconeixement automàtic dels crèdits correspo-
nents mitjançant la matriculació a la URV com a crèdits adaptats, sense cap cost addici-
onal. Pel que fa al reconeixement per la matrícula en altres institucions, comporta el
reconeixement automàtic dels crèdits corresponents, mitjançant la matriculació a la
URV com a crèdits reconeguts, amb el cost corresponent.

Pel que fa als supòsits de l’article 1.2, tindran com a cost de matrícula les taxes de la
prestació de serveis de reconeixement de crèdits que fixi la normativa corresponent.

ARTICLE 5

Procediment de configuració de l’oferta de crèdits de lliure elecció
1. Durant el mes de maig, les comissions acadèmiques han de determinar les assig-

natures previstes en l’article 1.3 susceptibles de ser cursades com a crèdits de lliure
elecció durant el següent curs i les restriccions que s’hi aplicaran. Amb la consulta prè-
via als departaments, determinaran el nombre de places disponibles.

2. Igualment, els departaments i centres adscrits han de determinar els continguts,
els crèdits, les restriccions de matrícula, el mecanisme d’avaluació i el professorat res-
ponsable respecte de les assignatures previstes en l’art. 1.4. Les assignatures extracurri-
culars oferiran entre 30 i 50 places.

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

ARTICLE 6

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

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

Els alumnes escolliran d’entre l’oferta de cada curs les assignatures que volen cursar
com a crèdits lliures, i mentre hi hagi vacants o no els afectin les restriccions s’hi podran
matricular directament (sense preinscripció) alhora que ho fan de la resta de les que
volen cursar aquell any acadèmic.

ARTICLE 7

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

ARTICLE 8

Terminis de sol·licitud de reconeixement i matrícula
La matrícula dels reconeixements de crèdit que no requereixin l’autorització de la
Comissió Acadèmica es podrà fer al mateix temps que la resta d’assignatures en el ter-
mini de matrícula que pertoqui a l’alumne.
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Els reconeixements de crèdit que requereixin l’autorització de la Comissió Acadè-
mica podran presentar-se a la secretaria del centre fins al 30 de setembre i hauran
d’estar resoltes abans del 15 d’octubre. Els reconeixements que es resolguin entre
aquest període i el 30 de novembre podran regularitzar-se a efectes de matrícula fins al
15 de desembre (o 30 de març en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).

Quan sigui imprescindible matricular-se de crèdits reconeguts posteriorment al ter-
mini establert perquè sigui necessari per finalitzar al carrera, podran fer-ho en el període
que s’establirà els mesos de febrer i maig.

PREREQUISITS

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

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

SIMULTANEÏTAT

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

a) Fotocòpia del seu expedient amb la diligència només a l’efecte de sol·licitud de
simultaneïtat, on ha de constar:

◆ En cas de pla vell, que té aprovat el primer curs.
◆ En cas de pla nou, que té superats 60 crèdits a la URV o els equivalents a altres

universitats.
b) Acreditació d’haver obtingut plaça mitjançant preinscripció en el centre on vul-

gui iniciar els estudis.
Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.
La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre on vulgui incorporar-se, la

qual s’encarregarà de tramitar-la. Un cop concedida o denegada la sol·licitud de simul-
taneïtat, la secretaria notificarà la resolució del degà/director, per delegació del rector
de la Universitat, a l’estudiant. Si és favorable, l’alumne ha d’abonar la taxa de certificat
acadèmic corresponent en el centre de procedència i no es considerarà trasllat d’expe-
dient. El centre d’origen trametrà un certificat acadèmic oficial, en el qual figuraran
necessàriament les dades relatives al seu ingrés a la Universitat. El centre receptor hi
haurà d’afegir una diligència en què constarà l’obertura d’un nou expedient i comuni-
carà al centre d’origen les circumstàncies que puguin afectar el seu expedient. 

La simultaneïtat d’estudis per cursar una carrera de segon cicle al mateix temps que
una altra a la URV requereix el mateix procediment.

TRASLLAT D’EXPEDIENTS

Procediment per als alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que realit-
zen i han superat el primer curs, o els crèdits equivalents de què s’han matriculat a pri-
mer curs, a la universitat d’origen.

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

mentació següent:
◆ Instància adreçada al degà/director en què sol·licita el trasllat i la corresponent

adaptació.
◆ Justificació documental dels motius.
◆ Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en què consti la via d’accés als estudis

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

◆ Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne.
◆ Fotocòpia dels programes de les assignatures que l’alumne tingui aprovades, sege-

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

rector de la Universitat, sobre la sol·licitud de trasllat d’expedient acadèmic, acompa-
nyada de l’adaptació, si s’escau.

Entre d’altres, els criteris que els centres han de tenir en compte per resoldre els tras-
llats són: les qualificacions de l’accés a la universitat, les qualificacions del seu expedi-
ent acadèmic i la justificació del canvi de residència (matrimoni, canvi de lloc de
treball, causes econòmiques, ampliació de nous ensenyaments, etc.). No es poden
acceptar trasllats quan als alumnes els correspongui incorporar-se a cursos ja extingits.
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Aquells alumnes als quals s’ha concedit el trasllat d’expedient acadèmic a aquesta
universitat han d’abonar els drets de trasllat al centre d’origen abans de formalitzar la
seva matrícula en el curs acadèmic pel qual se’ls ha concedit el trasllat. Si no ho fan,
quedarà sense efecte l’acceptació del trasllat i es retornarà, d’ofici, l’expedient al centre
de procedència, cosa que es farà saber a l’interessat.

L’alumne que no ha estat acceptat per trasllat no podrà accedir als mateixos estudis
mitjançant preinscripció.

Procediment per als alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que
estan realitzant, sense tenir aprovat íntegrament el primer curs o sense tenir aprovats els
crèdits corresponents de què s’han matriculat a primer curs.

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

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

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

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

◆ Instància adreçada al degà/director en què sol·licita l’adaptació corresponent.
◆ Fotocòpia diligenciada del seu expedient. En el cas de pla vell, cal acreditar les

hores lectives totals de cada assignatura aprovada.
◆ Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne.
◆ Fotocòpia dels programes de les assignatures que l’alumne té aprovades, segellats

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

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

dis de la URV.
◆  La resolució del trasllat que es farà arribar a l’alumne s’acompanyarà de l’adapta-

ció provisional que li correspondrà, d’acord amb l’expedient presentat.
Aquesta adaptació té caràcter definitiu després de rebre el certificat oficial del tras-

llat de la universitat d’origen i s’amplia, si s’escau, quan l’alumne ha superat assignatu-
res a la convocatòria de setembre.

◆ Només es resoldran les assignatures sol·licitades per l’alumne.
◆ La unitat bàsica d’adaptació d’estudis parcials serà la matèria troncal, l’assignatura

i el cicle.
◆ En el cas de trasllat entre plans nous, s’adaptarà:
1. En tot cas, el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris de dos cicles.
2. Les matèries troncals totalment superades en el centre de procedència.
3. Quan la matèria troncal no hagi estat superada en la seva totalitat en els centres

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

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

5. S’adaptaran els crèdits de lliure elecció superats per l’alumne en la universitat de
procedència.

◆ Les matèries i assignatures adaptades figuraran amb aquesta denominació en
l’expedient de la universitat de destinació que, a l’hora d’emetre un certificat, haurà de
fer constar les assignatures o matèries que són adaptades, i a sol·licitud de l’interessat,
lliurar un certificat de les qualificacions que consten en el document oficial de la uni-
versitat de procedència.

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

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

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

ADAPTACIONS

Adaptacions del pla d’estudis vell al nou
En el cas d’ensenyaments ja existents, s’han establert taules d’adaptacions entre assigna-
tures del pla no renovat amb les de nova implantació, així com entre els plans renovats
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que han estat objecte de revisió. Aquestes taules s’apliquen als expedients dels alumnes
que optin per continuar els estudis pel nou pla.

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

Curs en què es deixa d’impartir docència Convocatòries d’examen
1992-93 1992-93 i 1993-94
1993-94 1993-94 i 1994-95
1994-95 1994-95 i 1995-96
1995-96 1995-96 i 1996-97
1996-97 1996-97 i 1997-98
1997-98 1997-98 i 1998-99

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

En casos excepcionals, el vicerector corresponent pot concedir dues convocatòries més.
Els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar cada curs una

programació per a les assignatures no activades corresponents a plans vells en què els
alumnes s’han matriculat com a pendents. En la programació esmentada han de constar
d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

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

qualificació dels exàmens.
◆ Horari durant el qual es pot atendre els alumnes.
En cas que no superi els exàmens, per continuar els estudis ha de seguir-los pel pla

nou mitjançant l’adaptació del seu expedient. S’han de tenir en compte els aspectes
següents:

◆ Els alumnes dels antics plans d’estudis sol·liciten al degà/director del centre, mit-
jançant una instància, la incorporació al pla nou. Aquest, d’acord amb la capacitat
autoritzada, resol sobre la petició.

◆ Es poden adaptar al nou pla d’estudis, sempre que tingui alguna assignatura apro-
vada.

◆ No es tenen en compte les assignatures adaptades i/o convalidades/reconegudes
en una altra universitat o en un altre ensenyament d’aquesta Universitat. Perquè tinguin
efecte en aquesta cal que siguin ratificades en l’expedient d’adaptació/convalidació/
reconeixement.

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

◆ L’adaptació del pla antic al nou és del mateix ensenyament.
No obstant això, en cas d’antics plans d’estudis que generen més d’un ensenya-

ment, l’alumne pot sol·licitar adaptació a tots els nous, sense perjudici que a l’efecte de
matrícula hagi d’optar per un d’aquests, llevat d’autorització de simultaneïtat d’estudis
(per exemple, els ensenyaments de Filologia o Mestre).

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

◆ L’assignatura adaptada no té mai qualificació. S’anota a l’expedient amb una A.
◆ L’adaptació no té cost econòmic, llevat que l’Ordre de preus públics així ho assenyali.
◆ Aquells alumnes amb assignatures convalidades en l’actual pla d’estudis tenen el

mateix tractament que si obtinguessin qualificació.

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

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

El termini de presentació s’inicia el mes de juliol i finalitza segons els terminis de
matrícula de cadascun dels centres.

La sol·licitud d’adaptació no vincula l’alumne fins que l’exerceix al moment de
matrícula. En aquest moment és irreversible.

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

matricular-se també de les assignatures adaptades junt amb la resta. En el supòsit que
l’alumne no tingui la resolució expressa, la secretaria ha de comprovar-ne l’adaptació,
bé en el moment de la matrícula, bé posteriorment.
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Adaptacions en procés de trasllat (vegeu punts de trasllats).

CONVALIDACIONS

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

◆ La sol·licitud inclourà tots els estudis realitzats fins aquell moment i la resolució
abastarà totes les assignatures possibles de la carrera. Només es resoldran les assignatu-
res sol·licitades per l’alumne.

◆ No es tenen en compte les assignatures convalidades en una altra universitat o en
un altre ensenyament d’aquesta universitat. Perquè tinguin efecte en aquesta, cal que
siguin ratificades en l’expedient de convalidació.

Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de cen-
tre abans del 30 de setembre i han d’aportar la documentació següent:

◆ Instància dirigida al degà/director del centre.
◆ Certificat acadèmic personal (original) dels estudis realitzats o fotocòpia compul-

sada.
◆ Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s’hagin cursat

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

han de tenir en compte:
◆ Que els documents expedits a l’estranger siguin oficials, expedits per les autoritats

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

◆ Que han d’aportar el certificat acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expe-
dida per les autoritats competents del seu país.

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions acadèmi-
ques, com a mínim una vegada l’any, abans del 15 d’octubre, amb anterioritat al termini
de matrícula que s’ha fixat en el calendari. Les convalidacions que es resolguin entre
aquest període i el 30 de novembre podran regularitzar-se a efecte de matrícula fins al 15
de desembre (o 30 de març en el cas d’ensenyaments que s’inicien el mes de febrer).

L’estudiant pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació es matricularà
provisionalment i regularitzarà la matrícula quan tingui resolta la convalidació. Els cen-
tres han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir la matriculació dels
alumnes pendents de resolució de convalidació.

Si no es formalitza la matrícula, les convalidacions tenen una vigència de tres cursos
acadèmics.

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

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

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

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

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

no susceptibles de nou examen.

PROGRAMES EUROPEUS

Els alumnes que participin en programes d’intercanvi europeus (Sòcrates, Erasmus, Tem-
pus, etc.) es matricularan de les assignatures del pla d’estudis que cursen a la Universi-
tat a la secretaria corresponent.

Les qualificacions obtingudes pels alumnes en les assignatures cursades a la univer-
sitat estrangera on realitzen el programa seran traslladades al seu expedient de la URV,
d’acord amb el que estableix la taula d’equivalència del PIC i posteriorment de l’ECTS.

Per al proper any 1997-98 es preveu que en el marc del programa Sòcrates-Erasmus
hi hagi mobilitat d’estudiants en les àrees següents i universitats estrangeres:

Departament URV Universitat estrangera País de destí

Dret Universitat de Würzburg Alemanya
Dret Universitat de Groningen Holanda
Dret Universitat de Trento Itàlia
Química Universitat de Reading Regne Unit
Química Universitat de Poitiers França
Química Universitat de Liverpool Regne Unit
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Departament URV Universitat estrangera País de destí

Química Universitat de l’Alta Alsàcia (Mulhouse) França
Química Universitat de Tecnologia d’Eindhoven Països Baixos
Química Universitat de Coïmbra Portugal
Química Universitat Ca’Foscari de Venècia Itàlia
Química Universitat Politècnica de Dinamarca Dinamarca
Química Universitat de Sàsser Itàlia
Química Universitat de Milà Itàlia
Química Universitat de Borgonya (Dijon) França
Química Universitat Trent de Nottingham Regne Unit
Química Universitat Paul Sabatier França
Filologia Catalana Universitat de Coïmbra Portugal
Filologia Catalana Universitat de Parma Itàlia
Filologia Catalana Universitat de Tolosa II (Le Mirail) França
Filologia Catalana Universitat de Salern Itàlia
Filologies Romàniques Universitat de París X-Nanterre França
Filologies Romàniques Universitat de Wolverhampton Regne Unit
Filologia Anglogermànica Bretton Hall College de la Universitat de Leeds Regne Unit
Filologia Anglogermànica The University College of Ripon & York St John Regne Unit
Filologia Anglogermànica Universitat de Hull Regne Unit
Antropologia Social i Filosofia Universitat de Barcelona Espanya
Antropologia Social i Filosofia Centre d’Estudis Africans-EHESS França
Antropologia Social i Filosofia Universitat de París X-Nanterre França
Antropologia Social i Filosofia Universitat Lumière-Lyon II França
Antropologia Social i Filosofia Goldsmiths College-Universitat de Londres Regne Unit
Antropologia Social i Filosofia Universitat de Perpinyà França
Antropologia Social i Filosofia Univeritat de Perusa Itàlia
Antropologia Social i Filosofia Institut Superior de Ciències del Treball i de l’Empresa Portugal
Història i Geografia Universitat de Roma Itàlia
Història i Geografia Escola Superior de Tecnologia i Gestió de Tomar Portugal
Història i Geografia Institut de Paleontologia Humana-París França
Història i Geografia Universitat de Ferrara Itàlia
Medicina i Cirurgia Universitat de Lieja Bèlgica
Infermeria Universitat Lumière-Lyon II França
Infermeria Universitat de Brighton Regne Unit
Economia i Gestió d’Empreses Universitat de Montpeller França
Economia i Gestió d’Empreses Universitat Caledoniana de Glasgow Regne Unit
Economia i Gestió d’Empreses Grup ESC Rouen França
Economia i Gestió d’Empreses Universitat de Paisley Regne Unit
Economia i Gestió d’Empreses Universitat de Göteborg Suècia
Economia i Gestió d’Empreses Universitat de Coïmbra Portugal
Economia i Gestió d’Empreses Universitat Justus-Liebig de Giessen Alemanya
Economia i Gestió d’Empreses Universitat de Mòdena Itàlia
Economia i Gestió d’Empreses Universitat d’Economia d’Atenes Grècia
Economia i Gestió d’Empreses Universitat de Potsdam Alemanya
Economia i Gestió d’Empreses Universitat de Lausana Suïssa

CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d’examen per a
cadascuna de les assignatures. En el cas d’assignatures de caràcter eminentment pràc-
tic, els alumnes tindran dret a una sola convocatòria d’examen, si així ho estableix el
centre.

Aquestes convocatòries es duen a terme generalment:

Assignatures anuals
1a juny
2a setembre

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

2n quadrimestre:
1a juny, 2a setembre*

*Cal consultar la Guia del centre.

Núm. 13



Full Oficial 21 / 26 de juny de 199742

Facultat de Lletres setembre
Facultat de Química juny o setembre*
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia setembre
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials setembre
Facultat de Ciències Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut setembre
Facultat d’Enologia i Ciències Agràries setembre
EU d’Infermeria setembre
EU Infermeria Verge de la Cinta juny
EU de Treball Social juny o setembre
EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre
EU de Ciències Empresarials Dr. Manyà setembre

Els alumnes amb un màxim de tres assignatures anuals (o l’equivalent d’assignatures
quadrimestrals) o 27 crèdits pendents per finalitzar els estudis i que hagin estat matricu-
lats en cursos anteriors, tenen dret a tres convocatòries d’examen per a cadascuna de
les assignatures, sempre que ho demanin a la secretaria del centre abans del 31 de
desembre.

Aquestes convocatòries es duran a terme:

Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals
1a febrer 1r quadrimestre febrer
2a juny juny
3a setembre setembre

2n quadrimestre febrer
juny
setembre

Per als ensenyaments que inicien la docència al febrer, les convocatòries d’examen
es faran:

Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals
1a desembre 1r quadrimestre juny
2a gener gener

2n quadrimestre desembre
gener

EXÀMENS I QUALIFICACIONS

◆ Els exàmens han de realitzar-se dins del període fixat per a aquesta finalitat en el
calendari escolar i especificat en el pla docent.

◆ Els centres confirmaran amb una antelació mínima de 30 dies la indicació de la
data, aula i hora de realització dels exàmens, i ho faran públic. Al mateix temps especi-
ficaran el tipus d’examen, el material necessari per fer-lo, el barem de qualificacions,
contingut a examinar i durada prevista. Aquesta informació serà tramesa prèviament pel
professor al president de la comissió acadèmica corresponent. 

◆ Als exàmens i a les proves, els alumnes s’han d’identificar presentant el carnet
d’estudiant URV o el DNI o el passaport. El professor els pot demanar la identificació en
qualsevol moment de l’examen o prova.

◆ Els estudiants tenen dret a ser examinats i qualificats de totes les assignatures de
què s’han matriculat, tot respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el pla
d’estudis corresponent. L’alumne pot acollir-se al dret de la prova final.

◆ Els estudiants tenen dret a dues convocatòries d’examen per assignatura i curs aca-
dèmic. Aquest dret està limitat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats i,
en els centres que ho determinin, en les assignatures pràctiques.

◆ Els estudiants que tinguin pendents com a màxim tres assignatures o 27 crèdits
(matriculats en cursos anteriors) per acabar els estudis tenen dret a tres convocatòries
d’examen (febrer, juny i setembre).

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

◆ El departament ha de garantir que la vigilància dels exàmens sigui realitzada pel
professorat relacionat amb la matèria. 

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

◆ La realització demostradament fraudulenta d’algun o alguns exercicis exigits en
l’avaluació d’alguna assignatura comportarà a l’alumne la nota de suspens en la convo-
catòria més pròxima.
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◆ Amb independència d’això, davant la gravetat dels fets, el centre considerarà la
iniciació d’un expedient disciplinari, en el qual proposarà les mesures a aplicar. El vice-
rector corresponent resoldrà una vegada revisat el cas en la Comissió de Docència i
Convalidacions.

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

◆ Els centres habilitaran taulers d’avisos per fer públiques les qualificacions dels
exàmens i dels treballs. S’han de fer públiques com a màxim 10 dies naturals després de
finalitzar els respectius períodes d’exàmens. El professor ha de comunicar als alumnes
el mateix dia de la realització de l’examen la data de publicació de les notes.

◆ Els resultats dels exàmens i altres proves, d’acord amb la decisió del centre, es
faran públics mitjançant unes llistes en què els alumnes estaran identificats amb el seu
NURV (número d’identificació a la Universitat, que és invariable) o amb nom i cog-
noms. 

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

◆ Quan es tracti d’avaluació final d’habilitats pràctiques, per a cada estudiant s’han
de consignar per escrit les habilitats avaluades, la puntuació corresponent a cada una i
el professor que hagi realitzat l’avaluació. Aquest material ha de conservar-se com a
mínim durant el curs acadèmic següent.

◆ En el cas d’examèns orals, les comissions acadèmiques han d’establir els mecanis-
mes necessaris per garantir el dret de l’alumne a una valoració objectiva de l’examen i a
la possibilitat d’interposar un recurs en cas de desacord amb la valoració.

◆ Els alumnes que per causes de força major no puguin assistir a un examen, corres-
ponent a una de les convocatòries previstes, abans de la data establerta, podran sol·lici-
tar al centre ser examinats en una altra data.

En casos excepcionals, quan la causa que ha motivat la no-presentació era imprevi-
sible abans de la realització de l’examen, fins a set dies després que s’hagi dut a terme.

La sol·licitud es farà mitjançant un escrit raonat, acompanyat de la justificació docu-
mental corresponent. El centre revisarà el cas, resoldrà la sol·licitud i assenyalarà una
altra data d’examen o bé la denegarà raonadament. En el primer dels casos n’informarà
el departament afectat.

◆ Els treballs i les memòries de pràctiques es tornaran als estudiants a petició pròpia
el curs acadèmic següent. Es considera que els alumnes renuncien a la devolució dels
treballs i/o memòries si no han estat sol·licitats tres mesos després de la qualificació. La
reproducció total o parcial o la utilització per a qualsevol altre fi ha de comptar amb
l’autorització explícita de l’autor o autors.

◆ Els departaments han de garantir la conservació dels enunciats dels exàmens finals
i comprovar que s’ajustin al programa publicat en el pla docent.

Revisió de proves i exàmens
◆ Juntament amb els resultats dels exàmens finals, el professor ha de fer públic

l’horari, el lloc i la data en què du a terme la revisió dels exàmens. Les revisions es fan,
com a màxim, dintre dels 10 dies següents a la publicació de les qualificacions. El pro-
fessor, si així ho demana l’alumne, farà les revisions mostrant l’examen, treball, etc. rea-
litzat per l’estudiant.

◆ Els estudiants gaudeixen de la possibilitat de recórrer contra la qualificació final de
les assignatures que aparegui a les actes segons el procediment següent:

1. Cal presentar una sol·licitud de revisió davant el professor al registre de l’edifici
corresponent abans del dia que es faci la revisió.

2. Contra la resolució escrita del mateix professor, l’estudiant pot fer una reclamació
davant el president de la comissió acadèmica en el termini màxim de 10 dies després de la
notificació anterior, el qual la posarà en coneixement del director del departament afectat.

3. El departament nomenarà obligatòriament un tribunal constituït per tres membres
dels quals com a mínim dos han de ser professors ordinaris i cap d’ells ha d’haver partici-
pat en la primera avaluació. Aquest tribunal, un cop vist l’examen, treball, etc. haurà de
decidir si ratifica la qualificació del professor, si la rectifica o si torna a avaluar l’alumne .

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

5. En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal ha de fer constar
la nova qualificació en una acta addicional, la qual ha de ser signada per tots els mem-
bres del tribunal.
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PERMANÈNCIA

1. Àmbit d’aplicació
1.1 Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat d’ensenyaments oficials de 1r cicle, 1r

i 2n cicle i només 2n cicle, així com a aquells que accedeixin directament o amb com-
plements de formació al 2n cicle dels ensenyaments de 1r i 2n cicle, que segueixin
plans d’estudis elaborats d’acord amb el RD 1497/87, sobre directrius generals comu-
nes de plans d’estudis dels títols universitaris, i els corresponents reials decrets propis de
cada titulació. També s’aplicarà a estudiants d’ensenyaments conduents a títols propis
que presentin una duració o configuració cíclica similar a les anteriors.

1.2 S’aplicarà a l’alumnat que segueixi plans d’estudis no renovats, però se li adap-
tarà a les característiques d’aquests estudis.

1.3 S’aplicarà a l’alumnat d’altres universitats que vulgui continuar els seus estudis a
la URV.

2. Límit de matriculació
2.1 S’estableix en 60 el nombre de crèdits mínims d’assignatures diferents de què

s’ha de matricular un alumne que es matricula per primera vegada en un ensenyament
de la URV. En els plans d’estudis no renovats correspondrà a un curs complet.

2.2 El nombre de crèdits màxim de què un alumne es pot matricular, llevat de circum-
stàncies excepcionals que a judici del vicerectorat corresponent justifiquin l’ampliació, és
l’increment d’un 20% sobre el total de crèdits de què consta l’ensenyament, dividit pel
nombre de cursos mínimament previstos. En els plans d’estudi no renovats el límit s’esta-
blirà en el mateix percentatge respecte al nombre d’assignatures d’un curs complet.

2.3 La tercera vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa assignatura repre-
sentarà, a l’efecte de l’article 2.2, un pes equivalent al triple dels seus crèdits, o a tres
assignatures en el cas dels plans d’estudi no renovats.

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

3. Alumnat nou
3.1 L’estudiant ha d’obtenir, en el seu primer any acadèmic, almenys 18 crèdits

d’assignatures troncals o obligatòries d’universitat. En cas contrari, l’estudiant no pot
continuar els mateixos estudis a la URV. Si es tracta de plans d’estudi no renovats, cor-
respondrà a una o dues assignatures, segons el tipus d’estudis de què es tracti.

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

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

4. Convocatòries per assignatura
4.1 La matriculació d’una assignatura dóna dret a dues convocatòries d’examen,

excepte quan resti un màxim de tres assignatures o 27 crèdits per acabar els estudis, que
en dóna per a tres.

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

4.3 L’alumnat amb alguna assignatura no aprovada, després de quatre o més vega-
des de matricular-se’n, ha de matricular-se d’alguna d’aquestes, i haurà de tenir l’auto-
rització prèvia del deganat o de la direcció del centre per a la resta de la matrícula. Els
crèdits totals o assignatures de què hom es matricula hauran de respectar el límit previst
a l’article 2.2.

5. Actes derivats de l’aplicació d’aquesta Normativa
5.1 El Consell Social ha de vetllar pel compliment adequat d’aquesta Normativa i ha

d’elevar al Rectorat les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-la que siguin
de la seva competència.

5.2 Contra les resolucions del Rectorat a què fa referència l’apartat anterior, pot
interposar-se un recurs contenciós administratiu.

6. Disposició transitòria
Durant el curs 1992-93 l’estudiant ha d’obtenir, en el seu primer any acadèmic,

almenys 9 crèdits d’assignatures troncals o obligatòries d’universitat. En cas contrari,
l’estudiant no podrà continuar a la Universitat Rovira i Virgili cap dels estudis a què
condueixi el primer curs cursat.
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7. Disposició final
7.1 Aquesta Normativa ha de ser revisada als quatre anys de la seva entrada en vigor.
7.2 Aquesta Normativa entrarà en vigor al segon quadrimestre del curs 1992-93.

TAULA D’EQUIVALÈNCIES I MITJANA PONDERADA

Qualificacions i equivalències
El RD 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el RD 1497/1987, de 27 de
novembre, pel qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudis
dels títols universitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que aproven les direc-
trius generals pròpies d’aquests plans, estableix en l’annex 1.1.4 una taula d’equivalèn-
cies per tal d’homogeneïtzar les qualificacions de les universitats.

Per altra banda, la Normativa i procediment per emplenar les actes d’examen
d’aquesta universitat estableix el tipus de qualificacions i el ventall de notes numèriques
que han de relacionar-se amb les qualificacions qualitatives.

Per tot això queda establert el següent quadre de qualificacions i equivalències:

Nota qualitativa Nota quantitativa Equivalència
Suspens Menys de 5
Aprovat compensat 5 1
Aprovat 5-6,5 1
Notable 7-8,5 2
Excel·lent 9-10 3
Matrícula d’honor 10 4
Mitjana ponderada

Quan sigui necessari fer una ponderació de les qualificacions esmentades, se
seguirà el criteri següent:

Alumnes que han finalitzat els estudis
La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que corres-
pongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de
l’ensenyament corresponent o els realment cursats, en el cas d’haver-los superat per ajus-
tar-se a la distribució del pla d’estudis. En els expedients amb reconeixement de crèdits
sense qualificació, la ponderació a realitzar tindrà en compte que la divisió es farà pel
nombre de crèdits totals de l’ensenyament, i es restarà el nombre de crèdits reconeguts.

Alumnes que no han finalitzat els estudis
a) Si la ponderació ha de cobrir totalment l’expedient actual de l’alumne: la suma

dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspon-
gui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits de què
s’han matriculat durant el seus estudis.

b) Si la ponderació ha de cobrir tan sols el curs immediatament anterior: la suma
dels crèdits superats el curs anterior multiplicats cadascun pel valor de la qualificació
que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de
crèdits totals de què s’han matriculat el curs anterior.

A aquests efectes:
◆ Les assignatures convalidades tindran una equivalència d’1.
◆ Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda en el cen-

tre de procedència.
◆ El reconeixement de crèdits, quan no existeixi qualificació, no es tindrà en compte

a efecte de la ponderació.
La mitjana de l’expedient acadèmic per a la sol·licitud de beques de règim general o

de col·laboració que convoca el MEC es determinarà d’acord amb la taula d’equivalèn-
cies que estableixin les corresponents convocatòries al BOE.

ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Quan el Ministeri d’Educació i Cultura va iniciar la reforma dels ensenyaments, un dels
objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització universitària de manera que
permetés superar el caràcter tancat que tradicionalment havien tingut els títols universitaris.

Per aconseguir aquesta finalitat, es va incrementar en més del doble el nombre de
títols oficials, es van crear ensenyaments de només segon cicle i es va instaurar un sis-
tema obert de passarel·les que permeten a l’alumne, en alguns casos, el canvi de carrera
i la reorientació de la seva trajectòria acadèmica.

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

De la mateixa manera, un alumne que ha acabat el primer cicle d’una carrera de
primer i segon cicle pot accedir al segon cicle d’una altra carrera diferent de també pri-
mer i segon cicle, o de només segon cicle.
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Per tant, es poden produir els casos següents:
1. Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una llicenciatura/engi-

nyeria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.
p.e.: un diplomat en Ciències Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en

Administració i Direcció d’Empreses.
L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat

en Administració i Direcció d’Empreses.
2. Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenci-

atura/enginyeria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.
p.e.: un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura en Farmàcia (1r i 2n cicle) passa

al 2n cicle de la llicenciatura en Química (1r i 2n cicle). L’alumne obtindrà el títol de
Llicenciat en Química.

3. Passar d’una diplomatura/enginyeria (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n
cicle).

p.e.: un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social i
Cultural. L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Treball Social i Llicenciat en
Antropologia Social i Cultural.

4. Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenci-
atura/enginyeria (2n cicle).

p.e.: un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura de Psicologia passa a la llicenciatura
en Psicopedagogia (2n cicle). L’alumne obtindrà una titulació Llicenciat en Psicopedagogia.

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

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

A continuació, es presenta un quadre de la manera com aquest tema afecta els ense-
nyaments impartits actualment per la URV.

ÀREA D’HUMANITATS

1r cicle aprovat 2n cicle
Llicenciatura en Filologia Catalana Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF*
(1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
(2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

Llicenciatura en Filologia Anglesa
(1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

1r cicle aprovat 2n cicle
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
(2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

Llicenciatura en Filologia Hispànica 
(1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
(2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

Llicenciatura en Geografia (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Geodèsia i Cartografia (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Història Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

*CF= complements de formació
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ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

1r cicle aprovat 2n cicle
Llicenciatura en Medicina (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en C. i Tecnologia Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Odontologia (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Mar (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) amb CF

Amb el títol obtingut
Diplomat en Infermeria (1r cicle) Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

1r cicle aprovat 2n cicle
Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Dret Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració
(1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Pedagogia Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Psicologia Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Amb el títol obtingut
Diplomat en Ciències Empresarials 
(1r cicle) Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
Llicenciat en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Diplomat en Treball Social (1r cicle) Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciat en Sociologia (1r i 2n cicle) amb CF

Títol de Mestre-especialitats: Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Educació Especial Llicenciat en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
Educació Infantil Llicenciat en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
Educació Física Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

(1r i 2n cicle) (Només els alumnes d’Educació Física) amb CF
Educació Musical
Educació Primària (1r cicle)

ENSENYAMENTS TÈCNICS

1r cicle aprovat
Enginyer Químic (1r i 2n cicle) Llicenciat en Química (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciat en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Amb el títol obtingut
ET Industrial: Química Industrial
(1r cicle) Enginyer Industrial (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyer Químic (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyer en Org. Industrial (2n cicle) sense CF
Llicenciat en Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciat en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

ET Industrial: Electricitat Enginyer Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyer en Org. Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyer en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
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ET Industrial: Electrònica Industrial
(1r cicle) Enginyer Industrial (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyer en Electrònica (2n cicle) sense CF
Enginyer en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyer en Telecomunicacions (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

ET Agrícola: Indústries Agràries 
i Alimentàries (1r cicle) Enginyer Agrònom (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyer de Monts (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciat en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciat en Investigació i Tèniques de Mercat (2n cicle) amb CF

ET Informàtica de Gestió Enginyer en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

ET Informàtica de Sistemes Enginyer en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

TOTES LES ÀREES

Obtingut qualsevol títol de primer cicle
o superat el primer cicle de qualsevol
titulació, pot accedir a: Llicenciat en Comunicació Audiovisual (1r i 2n cicle)

Llicenciat en Documentació (2n cicle) sense CF
Llicenciat en Humanitats (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciat en Lingüística (2n cicle) amb CF
Llicenciat en Periodisme (1r i 2n cicle)
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n cicle)
Llicenciat en Traducció i Interpretació (1r i 2n cicle) amb CF

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

ARTICLE 1
L’objecte d’aquesta normativa és la regulació de l’accés als segons cicles dels ensenya-
ments de la Universitat Rovira i Virgili els plans d’estudis dels quals es trobin estructu-
rats en primer i segon cicle. Queda exclòs d’aquesta regulació l’accés als ensenyaments
de només segon cicle, el qual s’ha de regular específicament.

ARTICLE 2
Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un primer i un segon cicle acce-
deixen al segon cicle correlatiu sense més limitacions que les establertes al pla d’estudis
corresponent.

ARTICLE 3
Els alumnes que volen incorporar-se a un segon cicle que no és correlatiu del primer
cicle que han superat han de complir els requisits establerts reglamentàriament. En
aquest cas, l’accés al segon cicle es troba condicionat per la capacitat del centre que
imparteix l’ensenyament; els alumnes que desitgin acollir-se a aquest supòsit han de
presentar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que la Junta de
Govern estableixi.

ARTICLE 4
Per al supòsit previst en l’article anterior, la Junta de Govern ha de determinar el nom-
bre de places. El càlcul es fa partint del nombre d’alumnes que la memòria de posada
en funcionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon cicle. Les places
ofertes resulten de la diferència entre el nombre d’alumnes previstos en la memòria i
el nombre d’alumnes provinents de primer cicle del mateix ensenyament que s’hi
matriculi.

ARTICLE 5
Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s’obre un procés de selecció
per adjudicar les places disponibles. L’òrgan de selecció és una comissió d’accés que
cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-ne la composició i el
procediment de nomenament dels membres. Un mateix centre pot crear més d’una
comissió d’accés.

ARTICLE 6
Cada junta de centre ha d’establir els criteris de selecció que emprarà la comissió
d’accés i la ponderació relativa de cadascun. En qualsevol cas, com a criteri de selecció
preferent ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel sol·licitant,
sense perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ser objecte de valora-
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ció en aplicació d’algun altre criteri que s’estableixi. La junta de centre també pot pre-
veure, dins del procés selectiu, que la comissió d’accés realitzi una entrevista amb els
sol·licitants.

ARTICLE 7 
Els acords de les comissions d’accés poden ser objecte de reclamació davant la junta
del centre corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les places que s’ofereixen per a l’accés del segon cicle de l’ensenyament d’Administra-
ció i Direcció d’Empreses per al supòsit regulat a l’article 3, són un 25% de les places
de primer curs d’aquest ensenyament.

Sol·licituds de títols
Quan un alumne hagi finalitzat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corres-
ponent.

S’adreçarà a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació neces-
sària i de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit.

L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona
designada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a fer
aquesta gestió.

Si l’alumne resideix en una altra localitat o en un altre país, pot sol·licitar per escrit
al degà/director del centre l’enviament del títol a la Direcció Provincial o a l’Oficina
Consular més propera al seu lloc de residència.

Premis extraordinaris de final d’estudis
La Comissió Gestora, en sessió del 23-11-94, va aprovar la Normativa per a la conces-
sió dels premis extraordinaris de llicenciatura.

L’article 91 dels Estatuts de la Universitat estableix que la Junta de Govern, a pro-
posta de les juntes de centre, podrà concedir premis extraordinaris de final d’estudis
amb caràcter anual i d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.

En aquest sentit, cal adequar la Normativa dels premis extraordinaris de llicencia-
tura a la de premis extraordinaris de final d’estudis perquè reculli, a més del títol de lli-
cenciat/da, les altres titulacions que es donen a la Universitat: enginyer/a, diplomat/da,
mestre/a, enginyer/a tècnica/a. Aquests premis extraordinaris es faran també extensibles
als títols que la Universitat concedeixi.

Amb aquesta finalitat s’estableix:
1. Es considerarà que poden optar a aquests premis:
◆ els alumnes que hagin finalitzat els estudis amb una mitjana superior en dos punts

a la mitjana general de l’ensenyament o,
◆ els alumnes que hagin finalitzat els estudis amb la mitjana més alta, sempre que

com a mínim obtinguin la qualificació de notable.
El centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes. En el cas de plans

antics, la mitjana serà aritmètica i, en el de plans nous, se seguiran els criteris establerts
en l’annex I, punt 5, del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny (BOE 11-6-1994).

2. El tribunal encarregat de proposar els premis extraordinaris de final d’estudis
estarà format per tres professors ordinaris, nomenats per la junta de centre a proposta
del degà/director. Un d’ells serà nomenat president i un altre, secretari.

3. El tribunal podrà concedir un premi per a cada ensenyament i títol. No es podran
acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.

4. Pel que fa a la concessió dels premis als llicenciats, es tindrà en compte, a més de
l’expedient de llicenciatura, la realització de la tesi de llicenciatura en el cas que
aquesta hagi estat presentada i jutjada.

5. Una vegada el tribunal hagi resolt, elaborarà una acta que, com a mínim, haurà
d’incloure les dades següents:

◆ data de la reunió
◆ any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris que es proposen
◆ ensenyament i titulació a què pertanyen els premis
◆ justificació de la proposta
◆ nom i cognoms dels alumnes proposats
◆ data, lloc i signatura dels membres del tribunal
6. Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se al rector de la

Universitat abans del 31 de maig de cada any.
7. El degà/director del centre comunicarà al rector la proposta del tribunal, que pos-

teriorment aprovarà la Junta de Govern. A l’hora de tramitar-se el títol se n’haurà d’acre-
ditar l’aprovació per Junta de Govern.

8. Als alumnes premiats se’ls expedirà un títol acreditatiu que els serà lliurat en
l’acte d’inauguració del curs.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el cas que la junta de centre consideri element fonamental per a la concessió del
premi la realització d’una tesi de llicenciatura o un projecte de fi de carrera, es conce-
dirà un curs més per poder sol·licitar-ho. Aquesta pròrroga només es donarà amb la
finalitat que el treball d’investigació hagi pogut ser convenientment realitzat i jutjat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En la inauguració del curs 1996-97 es podran concedir els premis no atorgats correspo-
nents als cursos 1992-93, 1993-94 i 1994-95.

14  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es ratifica l’acord pres per la Comissió de
Política Docent del dia 5 de juny de 1997 referent a la Normativa i procediment
per emplenar les actes d’examen, que figura com a annex.

NORMATIVA I PROCEDIMENT PER EMPLENAR LES ACTES D’EXAMEN

El valor i la importància de les actes d’examen com a documents fefaents que acrediten
en última instància la validesa dels títols acadèmics i professionals, exigeixen que tant
l’elaboració com la custòdia tinguin una cura especial als centres. Amb la finalitat d’evi-
tar problemes, que en algun dels casos pot arribar a l’anul·lació de títols i a determina-
des responsabilitats administratives i penals, s’han aprovat la normativa i el
procediment següents per emplenar les actes corresponents a la realització d’exàmens.

1. Les actes dels ensenyaments seran generades d’acord amb la petició realitzada
pels centres, amb les dades contingudes a l’ordinador en el moment de generació
d’aquestes. Hi ha preemplenades les dades següents:

Curs acadèmic, núm. de full, centre, ensenyament, codi i nom de l’assignatura,
núm. de DNI, i nom i número d’ordre dels alumnes, diligència, estadística i el nom del
professor, quan sigui informàticament possible.

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

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

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

b) Les assignatures adaptades constaran en l’acta com a adaptades.
c) Les assignatures convalidades constaran en l’acta com a convalidades.
d) Els crèdits reconeguts constaran en l’acta com a reconeguts.
5. La secretaria del centre ha de comunicar al professor el moment en què ja pot

començar a introduir les qualificacions informàticament, corresponent a les assignatu-
res i grups que ha impartit aquell curs/quadrimestre de pla renovat, d’acord amb la
informació que consta en el pla d’organització acadèmica del/s ensenyament/s que
l’afecten. En els ensenyaments no renovats les qualificacions s’introduiran en disquet.

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

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

◆ suspens: de 0,5 a 4,5
◆ aprovat compensat: 5
◆ aprovat: de 5 fins a 6,5
◆ notable: de 7 fins a 8,5
◆ excel·lent: de 9 fins a 10
Els professors han de tenir molta cura a no qualificar els alumnes amb assignatures

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

Govern ha d’establir almenys el valor mínim, els marges possibles respecte a la mit-
jana i el nombre mínim de crèdits troncals que han de superar-se o les mesures equi-
valents.
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A més, els centres han de crear una comissió d’avaluació delegada de la junta de
centre per fer l’avaluació global, qualificar els alumnes i estendre’n l’acta corresponent.
Igualment, ha d’elaborar un informe anual que cal trametre a la Junta de Govern de la
Universitat

8. Una vegada emplenada l’acta informàticament, el professor n’informarà la secre-
taria del centre, l’acta, i aquesta l’haurà de revisar i imprimir com a acta provisional. El
professor també podrà autoenviar-se mitjançant el correu electrònic una relació amb les
qualificacions introduïdes. Un cop el professor hagi realitzat les comprovacions oportu-
nes, si s’escau, ha de signar-la en un marge de cada full. En l’últim full de l’acta, imme-
diatament després de l’últim alumne, ha de figurar la data i la signatura del professor. En
el cas que aquesta sigui il·legible, s’ha de fer constar sota el nom i cognoms complets.

9. Les actes que hagin estat sol·licitades per grups són signades pel professor respon-
sable d’aquell grup. Si han estat sol·licitades per assignatura impartida per diversos pro-
fessors, ha de ser signada per tots, i juntament amb el nom hi ha de constar el grup
corresponent.

Els professors no podran qualificar alumnes que siguin familiars de primer grau de
consanguinitat. En aquests casos el departament prendrà les mesures oportunes per tal
que el qualifiqui una persona diferent del familiar.

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

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

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

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

Si transcorreguts més de tres mesos i abans d’un any es presenta algun cas excepci-
onal que requereix una modificació, el professor ho ha de demanar al vicerector de
Docència i Innovació Pedagògica amb el vistiplau del degà/director del centre i del
director del departament, el qual l’ha d’autoritzar, si escau. El professor ha de realitzar
la correcció corresponent, indicant amb una crida la qualificació corregida, datar l’acta
i signar-la.

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

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

El compliment d’aquestes dates és un deure indefugible del professor ateses les con-
seqüències negatives que té per als alumnes l’incompliment.

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

15. L’acta és l’únic document fefaent pel que fa a les qualificacions. Altres docu-
ments –llistes, paperetes, resum de qualificacions...– són únicament notificacions per a
l’alumne. En cas de discrepància només pot ser considerat vàlid el que l’acta expressa.

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

15  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova el Reglament definitiu del Depar-
tament de Química Analítica i Química Orgànica, una vegada introduïdes les
modificacions fetes per l’Assessoria Jurídica.

16  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es ratifica la convocatòria de beques, que
figura com a annex:

Dues beques per a socorristes d’instal·lacions esportives.
Dues beques per a l’Aula d’Autoaprenentatge de la Facultat de Lletres.
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Càrrecs, nomenaments i personal

17  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova la creació de noves places de pro-
fessorat per al curs 1997-98, que figuren com a annex:

COSTOS PROFESSORS 1997

Sou Seguretat social Total 4t trimestre
CU 5.185.708 5.185.708 1.296.427
CU (TP+H) 2.246.436 2.246.436 561.609
TU=CEU 4.200.436 1.352.960 5.553.396 1.388.349
TU (TP+H) 1.819.627 1.819.627 454.907
TEU 3.555.460 1.145.216 4.700.676 1.175.169
TEU (TP) 1.540.224 1.540.224 385.056
Ass B 928.996 299.230 1.228.226 307.057
Aj 2n 1a 2.447.968 788.490 3.236.458 809.115

SUBVENCIÓ DISPONIBLE PER A NOUS ENSENYAMENTS

Subvenció 97-98 4t trimestre
Medicina 22.174.211 5.543.553 només professorat
Enginyeria Informàtica 5.000.000 5.000.000 inclou PAS
Mestre Llengua Estrangera 5.000.000 5.000.000 inclou PAS
TOTAL 15.543.553

SUBVENCIÓ DISPONIBLE PER A LA RESTA D’ENSENYAMENTS (PRESSUPOST DE 1997)

4t trimestre
Ensenyaments 7.500.000

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Medicina
Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre

CU 5.185.708
CU tp 2.246.436
TU  1 5.553.396 5.553.396 1.388.349
TU tp  4 1.819.627 7.278.508 1.819.627
TEU -1 4.700.676 -4.700.676 -1.175.169
TEU tp 1.540.224
Ass B  3,25 1.228.226 3.991.735 997.934
Aj 2n 1a  1 3.236.458 3.236.458 809.115
TOTAL 15.359.421 3.839.855
Despeses PAS addicional 1.615.102
TOTAL 5.454.957

sostre= 5.543.553
Medicina i Cirurgia

1 TU Oftalmologia vinculat a l’Hospital Joan XXIII
1 TU Medicina (Cardiologia) vinculat a l’Hospital Joan XXIII
1 TU Ginecologia vinculat a l’Hospital Sant Joan
1 TU Medicina (Endocrinologia) vinculat a l’Hospital Joan XXIII
3.25 As B repartits com 13 tipus A2
1 Ajudant de pediatria

Ciències Mèdiques Bàsiques
Transformar 1 TEU (núm. 370) a 1 CEU
1 laboral grup III
1 auxiliar administratiu

Despeses PAS addicional
Laboral III 3.411.154 852.789 per trimestre
Auxiliar administratiu 3.049.252 762.313 per trimestre
TOTAL 1.615.102
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ETSEQ

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU  1 5.553.396 5.553.396 1.388.349
TEU -1 4.700.676 -4.700.676 -1.175.169
As B -1 1.228.226 -1.228.226 -307.057
Aj C 1a 3.236.458
TOTAL -375.506 -93.877
As B tipus 3  1 1.228.226 1.228.226 307.057

Enginyeria Química
Reconvertir TEU núm. 273 en TU
Amortitzar As B núm. 800

Enginyeria Mecànica
No es fa cap actuació
TOTAL As B tipus 3=1

ETSE

Enginyeria Informàtica i Automàtica

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU 1 5.553.396 5.553.396 1.388.349
TU CS. 1 4.200.436 4.200.436 1.050.109
TEU 1 4.700.676 4.700.676 1.175.169
AsB 1.228.226
Aj c 1a 3.236.458
Total 14.454.508 3.613.627
Despeses PAS addicional 1.108.016
TOTAL 4.721.643

sostre= 5.000.000

Resta d’ensenyaments

Despesa unitària
CU 5.185.708
TU 5.553.396
TEU 4.700.676
As B 1.228.226
Aj C 1a 3.236.458
Total
As B tipus 3 1.228.226

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
1 TEU Enginyeria de Sistemes i Automàtica que s’incorporarà el segon quadrimestre del
curs 97-98 i, per tant, a càrrec del pressupost de 1998
Transformació d’1 grup III en grup II

Enginyeria Informàtica
1 TU Ciències de la Computació
1 TU Llenguatge i Sistemes Informàtics (CS)
1 TEU Arquitectura de Computadors
1 Laboral grup II

Despeses increment de PAS
Laboral grup II 3.921.609 980.402 per trimestre
Transformar III a II 510.455 127.614 per trimestre
TOTAL 1.108.016

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU  2 5.553.396 11.106.792 2.776.698
TEU  3 4.700.676 14.102.028 3.525.507
AsB -3 1.228.226 -3.684.678 -921.170
Aj c 1a -3 3.236.458 -9.709.374 -2.427.344
TOTAL 11.814.768 2.953.692
As B tipus 3  1 1.228.226 1.228.226 307.057
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Dret
Transformar ajudant núm. 600 en TEU (Dret Constitucional)
Transformar ajudant núm. 601 en TU (Dret Penal)
Transformar ajudant núm. 596 en TEU (Dret Internacional Públic)
Transformar ajudant núm. 976 en TEU (Dret Financer i Tributari)
1 ajudant Dret Penal
1 TU Dret del Treball i la Seguretat Social
Amortitzar As B núm. 583, 580, 868 (Dret Treball)
TOTAL As B tipus 3=1

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU  1 5.553.396 5.553.396 1.388.349
TEU  2 4.700.676 9.401.352 2.350.338
As B -4 1.228.226 -4.912.904 -1.228.226
Aj C 1a -3 3.236.458 -9.709.374 -2.427.344
TOTAL 332.470 83.118
As B tipus 3 1.228.226

Gestió d’Empreses
1 TU Fonaments Anàlisi Econòmica
1 TEU Economia Financera i Comptabilitat
1 TEU Organització d’Empreses
Transformar places associat 534 i 532 de B a A
Suprimir places As B núm. 525, 528, 707
Suprimir places ajudants núm. 546, 547, 550

FACULTAT DE LLETRES

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU  1 5.185.708 5.185.708 1.296.427
TU  1 5.553.396 5.553.396 1.388.349
TEU -1 4.700.676 -4.700.676 -1.175.169
As B  1,25 1.228.226 1.535.283 383.821
Aj C 1a 3.236.458
TOTAL 7.573.711 1.893.428
As B tipus 3  2,5 1.228.226 3.070.565 767.641

Antropologia Social i Filosofia
No es fa cap actuació
TOTAL As B tipus 3=0

Història i Geografia
1 CU Prehistòria
1 TU Història Medieval (amortitzant Aj)
Amortitzar As B núm. 797 i 796 d’Antiga
Transformar As B núm. 977 de T3 a T1
2 As B per a àrees d’Història (Art i Moderna)
1 As B Geografia Humana
1 Ajudant Anàlisi Geogràfica Regional
Transformar As núm. 802 de T1 a T3
Transformar As núm. 653 de T3 a T1
TOTAL As B tipus 3= 1

Filologia Catalana
Transformar As B núm. 814 Teoria de T3 a T1
Transformar As B núm. 867 Filologia Catalana de T3 a T1
Amortitzar 1 TEU núm. 795 (substitució rector)
Amortitzar As núm. 816 i 866
TOTAL As B tipus 3=1,5

Filologia Anglogermànica
No es fa cap actuació a la Facultat de Lletres
TOTAL As B tipus 3=0

Filologia Espanyola
No es fa cap actuació
TOTAL As B tipus 3=0
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Mestre Llengua Estrangera

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU 1 5.553.396 5.553.396 1.388.349
TEU 4.700.676
As B 2,5 1.228.226 3.070.565 767.641
Aj C 1a 3.236.458
TOTAL 8.623.961 2.155.990
1 auxiliar administratiu per a la Facultat 3.049.252 762.313
TOTAL 2.918.303

sostre= 5.000.000

Resta d’ensenyaments

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU 5.553.396
TEU  1 4.700.676 4.700.676 1.175.169
As B -4,5 1.228.226 -5.527.017 -1.381.754
Aj C 1a 3.236.458
TOTAL -826.341 -206.585
As B tipus 3  2 1.228.226 2.456.452 614.113

Psicologia
1 TEU PATP amortitzant As núm. 144
As B núm. 662 reconvertit en As A T 1
As B núm. 856 reconvertit en As B T 3 (ND)
1 As A Psicologia Social (838 de T3 a T1 9c)
TOTAL As B tipus 3=1

Pedagogia
1 As A Didàctica Expressió Corporal
1 As A Didàctica Expressió Plàstica
As B núm. 821 reconvertit en As B T 3 (ND)
Amortitzar As A núm. 826
1 TU Didàctica i Organització Escolar
Amortitzar As B núm. 122
TOTAL As B tipus 3=1

Història i Geografia
1 As A Didàctica de l’Expressió Musical

Filologia Anglogermànica
1 As B de Filologia Anglesa

FACULTAT DE QUÍMICA

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU 5.553.396
TEU  1 4.700.676 4.700.676 1.175.169

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
As B -4,5 1.228.226 -5.527.017 -1.381.754
Aj C 1a 3.236.458
TOTAL -826.341 -206.585
As B tipus 3  2,5 1.228.226 3.070.565 767.641

Química Física i Inorgànica
Transformar Aj núm. 205 en TEU
Amortitzar As B núm. 858
Transformar As A núm. 668 en As B
Amortitzar As A núm. 827
Amortitzar As B núm. 664
TOTAL As B tipus 3=0,5 (coordinació PAAU i COU)

Bioquímica i Biotecnologia
1 ajudant de Bioquímica i Biologia Molecular
TOTAL As B Tipus 3=0

Química Analítica i Química Orgànica
Transformar As núm. 835, 836, 857 de T3 a T1
Amortitzar As núm. 803 i 834
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Amortitzar As B núm. 188
Canviar d’àrea la plaça d’ajudant 202 de QO a QA
TOTAL As B tipus 3=2

FACULTAT D’ENOLOGIA I CIÈNCIES AGRÀRIES

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU 5.553.396
TEU 4.700.676
As B 1 1.228.226 1.228.226 307.057
Aj C 1a 3.236.458
TOTAL 1.228.226 307.057
As B tipus 3 1 1.228.226 1.228.226 307.057

Bioquímica i Biotecnologia
1 As A de Biologia Vegetal
1 As A de Nutrició i Bromatologia
Transformar As B núm. 671 de T1 a T3
TOTAL As B tipus 3=1

Enginyeria Química
1 As A de Tecnologia dels Aliments

Enginyeria Mecànica
1 As A de Màquines i Motors Tèrmics

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
TU 5.553.396
TEU  1 4.700.676 4.700.676 1.175.169
As B -1 1.228.226 -1.228.226 -307.057
Aj C 1a 3.236.458
TOTAL 3.472.450 868.113
As B tipus 3 1.228.226

Infermeria
1 TEU Infermeria (Medicoquirúrgica)
Amortitzar plaça As B núm. 369

RESUM DE NECESSITATS

INCREMENTS PER NOUS PLANS D’ESTUDIS

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU  1 5.185.708 5.185.708 1.296.427
TU  5 5.553.396 27.766.980 6.941.745
TEU  6 4.700.676 28.204.056 7.051.014
As B -15,75 1.228.226 -19.344.560 -4.836.140
Aj C 1a -6 3.236.458 -19.418.748 -4.854.687
TOTAL 22.393.437 5.598.359

sostre= 7.500.000

INCREMENTS PER NOUS ENSENYAMENTS

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU 5.185.708
CU tp+h 2.246.436
TU=CEU 3 5.553.396 16.660.188 4.165.047
TU en CS 1 4.200.436 4.200.436 1.050.109
TU tp+h 4 1.819.627 7.278.508 1.819.627
TEU 0 4.700.676
TEU tp 0 1.540.224
Ass B 5,75 1.228.226 7.062.300 1.765.575
Aj 2n 1a 1 3.236.458 3.236.458 809.115
TOTAL 38.437.890 9.609.472
Despeses PAS addicional 3.485.431
TOTAL 13.094.903

sostre= 15.543.553
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RESUM INCREMENT

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
CU  1 5.185.708 5.185.708 1.296.427
CU tp 2.246.436
TU=CEU  8 5.553.396 44.427.168 11.106.792
TU en CS  1 4.200.436 4.200.436 1.050.109
TU tp  4 1.819.627 7.278.508 1.819.627
TEU  6 4.700.676 28.204.056 7.051.014
TEU tp 1.540.224
Ass B -10 1.228.226 -12.282.260 -3.070.565
Aj 2n 1a -5 3.236.458 -16.182.290 -4.045.573
TOTAL 60.831.326 15.207.832

RESUM DE REFORÇ DOCENT

Despesa unitària Despesa total/any Despesa total/trimestre
Ass B 10 1.228.226 12.282.260 3.070.565

RESUM ECONÒMIC

Diners disponibles 4t trimestre
Previsió pressupostària per a nous ensenyaments 15.543.553
Previsió pressupostària per a nous plans d’estudis 7.500.000
TOTAL 23.043.553

Cost dels increments per trimestre
Increment per nous ensenyaments 13.094.903
Increment per nous plans d’estudis 5.598.359
TOTAL 18.693.262
BALANÇ 4.350.291

PROMOCIÓ DEL PROFESSORAT

Diners disponibles per a places de promoció
pressupost 1997 = 8.000.000

Núm. Despesa unitària Despesa total 
TU a CU 3 985.272 2.955.816
TEU a TU 8 644.976 5.159.808
TOTAL 8.115.624

18  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova el document de finalitzacions de
contracte i renovacions de professors interins, ajudants, associats i becaris.

19  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova la convocatòria de concurs per
cobrir vacants de professors interins, contractats i becaris, que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA DE PLACES D’INTERINS, CONTRACTATS I BECARIS 

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA

Interins
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
721 TUI Enginyeria Química President: Francesc Giralt Prat

Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Francesc Castells Piqué
Vocal fora: Fidel Cunill Garcia
Vocal Junta PDI: Eudald Carbonell Roura
Vocal vicerector: Xavier Grau Vidal

Becaris URV
Nombre Àrea coneixement
7 Enginyeria Química

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

Interins
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
282 TEUI Llenguatges i Sistemes Informàtics President: Joan Ferré Giné

Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Vicenç Torra Raventós
Vocal fora: Jaume Sistach Planas
Vocal Junta PDI: M. Rosa Marcos Hernández
Vocal vicerector: Josep Domingo Ferrer
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Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
285 TEUI Arquitectura i Tecnologia de Computadors President: Carles Aliagas Castell

Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Carles Garcia-Barroso
Vocal fora: Antonio González Colás
Vocal Junta PDI: Eduard Selma Bargalló
Vocal vicerector: Josep Domingo Ferrer

TEUI Arquitectura i Tecnologia de Computadors President: Carles Aliagas Castell
Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Carles Garcia-Barroso

Vocal fora: Antonio González Colás
Vocal Junta PDI: Eduard Selma Bargalló
Vocal vicerector: Josep Domingo Ferrer

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
250 As. 18 cr. Tecnologia Electrònica President: Xavier Correig Blanchar

Perfil: pràctiques Laboratori de Sistemes Digitals Secretari: Lluís Marsal Garvi
Vocal departament: Javier Maixé Altès
Vocal Junta PDI: M. A. Acebo Visanzany
Vocal vicerector: Carles Aliagas Castell

685 As. 18 cr. Enginyeria Elèctrica President: Xavier Correig Blanchar
Perfil: Laboratori d’Electrometria. Secretari: Lluís Guasch Pesquer

Laboratori de Maquinària Elèctrica Vocal departament: Lluís Massagués Vidal
Vocal Junta PDI: Fernando Serveto Olivé
Vocal vicerector: Carles Aliagas Castell

DEPARTAMENT DE GESTIÓ D’EMPRESES I ECONOMIA

Interins
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
737 TEUI Organització d’Empreses President: Martí Oliva Furés

Perfil: Organització d’Empreses II / Secretari: Antoni Vidal Suñé
Organització de l’Empresa Vocal fora: José M. Castan Farrero

Vocal Junta PDI: Javier Sánchez Icart
Vocal vicerector: Jordi Gavaldà Casado

518 TEUI Economia Financera i Comptabilitat President: Antonio Terceño Gómez
Perfil: Matemàtica Financera i les pròpies de Secretària: Glòria Barberà Mariné

l’àrea Vocal fora: Francesc Orti Celma
Vocal Junta PDI: L. Fernando Valero Iglesias
Vocal vicerector: Manel Sanromà Lucia

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
537 As. 18 cr. Organització d’Empreses President: Martí Oliva Furés

Perfil: Organització d’Empreses. Secretària: Teresa Torres Coronas
Pràctiques Integrades Vocal departament: Antoni Vidal Suñé

Vocal Junta PDI: Javier Sánchez Icart
Vocal vicerector: Jordi Gavaldà Casado

533 As. 18 cr. Organització Empreses President: Martí Oliva Furés
Perfil: Economia i Organització Industrial. Secretària: Teresa Torres Coronas

Economia d’Empresa. Vocal departament: Antoni Vidal Suñé
Organització d’Empreses Vocal Junta PDI: Javier Sánchez Icart

Vocal vicerector: Jordi Gavaldà Casado

524 As. 18 cr. Economia Aplicada President: Agustí Segarra Blasco
Perfil: Sistema Fiscal Espanyol. Secretària: Misericòrdia Carles Lavila

Sistema Fiscal Vocal departament: Julian Mollá Rudiez
Vocal Junta PDI: Lluís Torres Gosálbez
Vocal vicerector: Mercedes Pelaez Marquez

534 As. 9 cr. Economia Financera i Comptabilitat President: Jordi Espasa Arana
Perfil: Comptabilitat Secretària: Àngels Travé Bautista

Vocal departament: Ramon Burrut Ribes
Vocal Junta PDI: Javier Sánchez Icart
Vocal vicerector: Manuel Sanromà Lucia

Becaris URV
Nombre Àrea coneixement
1 Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
1 Economia Financera i Comptabilitat
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DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA

Interins
Categoria Àrea coneixement Comissió específica
TEUI Fisioteràpia Presidenta: Isabel Salvat Salvat

Perfil: les pròpies de l’àrea Secretària: M. Carme Casajuana Briansó
Vocal fora: José V. Forner Valero
Vocal Junta PDI: Roser Ricomà Muntaner
Vocal vicerector: M. José Figueras Salvat

TUI (TP+H) Oftalmologia President: Cristòbal Richart Jurado
Vinculat: Hospital Joan XXIII Secretari: Albert Martínez Vea
Perfil: les pròpies de l’àrea Vocal departament: Francesc Vidal Marsal

Vocal Inst. sanitària: Luis Luengo Rodríguez de Led.
Vocal Inst. sanitària: Francisco Corcostegui Guraya

TUI (TP+H) Medicina President: Cristòbal Richart Jurado
Vinculat: Hospital Joan XXIII Secretari: Lluís Masana Marin
Perfil: Cardiologia Vocal departament: Joan Rubies Prat

Vocal Inst. sanitària: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal

TUI (TP+H) Obstetrícia i Ginecologia President: Luis Cabero Roura
Vinculat: Obstetrícia i Ginecologia Secretari: Mariano Herraiz Martínez
Perfil: les pròpies de l’àrea Vocal departament: Joaquim Calaf Alsina

Vocal Inst. sanitària: Daniel del Castillo Dejardin
Vocal Inst. sanitària: Rosa Solà Alberich

TUI (TP+H) Medicina President: Cristòbal Richart Jurado
Vinculat: Hospital Joan XXIII Secretari: Josep M. Olivé Plana
Perfil: Endocrinologia Vocal departament: Joan Rubies Prat

Vocal Inst. sanitària: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica

As. M. 4,5 cr. Psiquiatria President: Albert Martínez Vea
Perfil: Psiquiatria (Institut Pere Mata) Secretari: Antoni Labad Alquézar

Vocal departament: Rosa Solà Alberich
Vocal Inst. sanitària: Jesús Otín Blasco
Vocal Inst. sanitària: José García Ibáñez

As. M. 4,5 cr. Psiquiatria President: Albert Martínez Vea
Perfil: Psiquiatria (Institut Pere Mata) Secretari: Antoni Labad Alquézar

Vocal departament.: Rosa Solà Alberich
Vocal Inst. sanitària: Jesús Otín Blasco
Vocal Inst. sanitària: José García Ibáñez

416 As. M. 4,5 cr. Psiquiatria President: Albert Martínez Vea
Perfil: Psiquiatria (Institut Pere Mata) Secretari: Antoni Labad Alquézar

Vocal departament: Rosa Solà Alberich
Vocal Inst. sanitària: Jesús Otín Blasco
Vocal Inst. sanitària: José García Ibáñez

As. M. 4,5 cr. Psiquiatria President: Albert Martínez Vea
Perfil: Psiquiatria (Institut Pere Mata) Secretari: Antoni Labad Alquézar

Vocal departament: Rosa Solà Alberich
Vocal Inst. sanitària: Jesús Otín Blasco
Vocal Inst. sanitària: José García Ibáñez

As. M. 4,5 cr. Psiquiatria President: Albert Martínez Vea
Perfil: Psiquiatria (Institut Pere Mata) Secretari: Antoni Labad Alquézar

Vocal departament: Rosa Solà Alberich
Vocal Inst. sanitària: Jesús Otín Blasco
Vocal Inst. sanitària: José García Ibáñez

As. M. 4,5 cr. Psiquiatria President: Albert Martínez Vea
Perfil: Psiquiatria (Institut Pere Mata) Secretari: Antoni Labad Alquézar

Vocal departament: Rosa Solà Alberich
Vocal Inst. sanitària: Jesús Otín Blasco
Vocal Inst. sanitària: José García Ibáñez

As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Luis Luengo Rodríguez de Led.
Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Albert Martínez Vea

Vocal departament: Daniel del Castillo Dejardín
Vocal Inst. sanitària: Rodrigo Miralles Marrero
Vocal Inst. sanitària: Pedro Cobos Carbó
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Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Luis Luengo Rodríguez de Led.

Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Albert Martínez Vea
Vocal departament: Daniel del Castillo Dejardín
Vocal Inst. sanitària: Rodrigo Miralles Marrero
Vocal Inst. sanitària: Pedro Cobos Carbó

414 As. M. 4,5 cr. Oftalmologia President: Josep Callizo Tomàs
Perfil: Oftalmologia (Hospital de Sant Pau Secretari: Albert Martínez Vea
i Santa Tecla) Vocal departament: Francesc Vidal Marsal

Vocal Inst. sanitària: Alfred Bardají Ruiz
Vocal Inst. sanitària: Joan J. Vendrell Ortega

As. M. 4,5 cr. Oftalmologia President: Daniel del Castillo Dejardin
Perfil: Oftalmologia (Hospital de Sant Joan) Secretari: Jesús J. Sánchez Pérez

Vocal departament: Josep Callizo Tomàs
Vocal Inst. sanitària: Antonio Sánchez Marín
Vocal Inst. sanitària: Federico Server Pérez

As. M. 4,5 cr. Oftalmologia President: Josep Callizo Tomàs
Perfil: Oftalmologia (Hospital Joan XXIII) Secretari: Albert Martínez Vea

Vocal departament: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Alfred Bardají Ruiz
Vocal Inst. sanitària: Joan J. Vendrell Ortega

As. M. 4,5 cr. Oftalmologia President: Josep Callizo Tomàs
Perfil: Oftalmologia (Hospital Joan XXIII) Secretari: Albert Martínez Vea

Vocal departament: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Alfred Bardají Ruiz
Vocal Inst. sanitària: Joan J. Vendrell Ortega

429 As. M. 4,5 cr. Obstetrícia i Ginecologia President: Pere Cavallé Vallverdú
Perfil: Obstetrícia i Ginecologia Secretari: Daniel del Castillo Dejardin

 (Hospital de Sant Joan) Vocal departament: Mariano Herraiz Martínez
Vocal Inst. sanitària: Ramon Miralles Pi
Vocal Inst. sanitària: Lluís Nualart Berbel

As. M. 4,5 cr. Obstetrícia i Ginecologia President: Ramon Miralles Pi
Perfil: Obstetrícia i Ginecologia Secretari: Pere Cavallé Vallverdú

(Hospital Joan XXIII) Vocal departament: Mariano Herraiz Martínez
Vocal Inst. sanitària: Joaquim Calaf Alsina
Vocal Inst. sanitària: Albert Martínez Vea

425 As. M. 4,5 cr. Medicina President: Cristóbal Richart Jurado
Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Josep M. Olivé Plana

Vocal departament: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Luis Torre Alonso

As. M. 4,5 cr. Medicina President: Cristóbal Richart Jurado
Perfil: Malalties de l’Aparell Digestiu Secretari: Josep M. Olivé Plana

(Hospital Joan XXIII) Vocal departament: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Luis Torre Alonso

444 As. M. 4,5 cr. Medicina President: Cristóbal Richart Jurado
Perfil: Medicina (Hospital Joan XXIII) Secretari: Josep M. Olivé Plana

Vocal departament: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Luis Torre Alonso

As. M. 4,5 cr. Medicina President: Cristóbal Richart Jurado
Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Josep M. Olivé Plana

Vocal departament: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Luis Torre Alonso

As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Luis Luengo Rodríguez de Led.
Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Albert Martínez Vea

Vocal departament: Daniel del Castillo Dejardín
Vocal Inst. sanitària: Rodrigo Miralles Marrero
Vocal Inst. sanitària: Pedro Cobos Carbó

As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Luis Luengo Rodríguez de Led.
Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Albert Martínez Vea

Vocal departament: Daniel del Castillo Dejardin
Vocal Inst. sanitària: Rodrigo Miralles Marrero
Vocal Inst. sanitària: Pedro Cobos Carbó
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Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Luis Luengo Rodríguez de Led.

Perfil: Urologia (Hospital Joan XXIII) Secretari: Albert Martínez Vea
Vocal departament: Daniel del Castillo Dejardin
Vocal Inst. sanitària: Rodrigo Miralles Marrero
Vocal Inst. sanitària: Pedro Cobos Carbó

As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Luis Luengo Rodríguez de Led.
Perfil: Cirurgia Vascular (Hospital Joan XXIII) Secretari: Albert Martínez Vea

Vocal departament: Daniel del Castillo Dejardin
Vocal Inst. sanitària: Rodrigo Miralles Marrero
Vocal Inst. sanitària: Pedro Cobos Carbó

As. M. 4,5 cr. Medicina President: Cristóbal Richart Jurado
Perfil: Medicina Intensiva (Hospital Joan XXIII) Secretari: Josep M. Olivé Plana

Vocal departament: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Luis Torre Alonso

As. M. 4,5 cr. Medicina President: Cristóbal Richart Jurado
Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Josep M. Olivé Plana

Vocal departament: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Luis Torre Alonso

As. M. 4,5 cr. Medicina President: Cristóbal Richart Jurado
Perfil: Hospital Joan XXIII Secretari: Josep M. Olivé Plana

Vocal departament: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Francesc Vidal Marsal
Vocal Inst. sanitària: Luis Torre Alonso

As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Daniel del Castillo Dejardin
Perfil: Hospital de Sant Joan Secretari: Jesús J. Sánchez Pérez

Vocal departament: Jordi Enjuanes Prades
Vocal Inst. sanitària: Antonio Sánchez Marín
Vocal Inst. sanitària: Federico Server Pérez

As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Daniel del Castillo Dejardin
Perfil: Hospital de Sant Joan Secretari: Jesús J. Sánchez Pérez

Vocal departament: Jordi Enjuanes Prades
Vocal Inst. sanitària: Antonio Sánchez Marín
Vocal Inst. sanitària: Federico Server Pérez

As. M. 4,5 cr. Cirurgia President: Daniel del Castillo Dejardin
Perfil: Hospital de Sant Joan Secretari: Jesús J. Sánchez Pérez

Vocal departament: Jordi Enjuanes Prades
Vocal Inst. sanitària: Antonio Sánchez Marín
Vocal Inst. sanitària: Federico Server Pérez

As. M. 4,5 cr. Medicina President: Lluís Masana Marín
Perfil: Oncologia (Hospital de Sant Joan) Secretària: Rosa Solà Alberich

Vocal departament: Joan Lluís Borràs Balada
Vocal Inst. sanitària: Lluís Nualart Berbel
Vocal Inst. sanitària: Josep M. Olivé Plana

As. M. 4,5 cr. Medicina President: Lluís Masana Marín
Perfil: Medicina d’Urgències Secretària: Rosa Solà Alberich
 (Hospital de Sant Joan) Vocal departament: Pilar Sardà Aure

Vocal Inst. sanitària: Lluís Nualart Berbel
Vocal Inst. sanitària: Josep M. Olivé Plana

As. M. 4,5 cr.  Fisioteràpia Presidenta: Isabel Salvat Salvat
Perfil: Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Secretari: Juan J. Aguilar Naranjo

Vocal departament: Carme Casajuana Briansó
Vocal Inst. sanitària: Glòria Plana Solé
Vocal Inst. sanitària: Montserrat Riera Torruella

Aj. 1 c. Pediatria President: Carles Martí Henneberg
Secretari: Joaquín S. Escribano Subías
Vocal fora: Jordi Salas Salvadó
Vocal Junta PDI: Bernarda Garcés Fernández
Vocal vicerector: Verònica Piera Lluch
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Interins
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
357 TEUI Bioquímica i Biologia Molecular President: José L. Paternain Suberviola

Perfil: Bioquímica i les pròpies de l’àrea Secretària: Mercedes Gómez Arnaiz
Vocal fora: Rafael Franco Fernández
Vocal Junta PDI: Teresa Segués Piqué
Vocal vicerector: Albert Mas Baron

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
692 As. 9 cr. Farmacologia President: Jordi Mallol Miron

Perfil: Farmacologia i les pròpies de l’àrea Secretari: José L. Paternain Suberviola
Vocal departament: Montserrat Giralt Batista
Vocal Junta PDI: Rosa Solà Alberich
Vocal vicerector: Josepa Salvadó Rovira

696 Ajd. 1 c. Fisiologia President: Joan Bosch Sabater
Perfil: Fisiologia Humana i les pròpies de .. Secretari: Domènec Sánchez Cervelló

Vocal departament: Mercedes Gomez Arnáiz
Vocal Junta PDI: Jordi Salas Salvadó
Vocal vicerector: Josepa Salvadó Rovira

840 Ajd. 1 c. Medicina Preventiva i Salut Pública President: Joan Fernández Ballart
Perfil: Medicina Preventiva i les pròpies Secretària: Victoria Arija Val
de l’àrea Vocal departament: José L. Paternain Suberviola

Vocal Junta PDI: Rosa Queral Casanova
Vocal vicerector: Josepa Salvadó Rovira

DEPARTAMENT DE INFERMERIA

Interins
Categoria Àrea coneixement Comissió específica
TEUI Infermeria Presidenta: Sagrario Acebedo Urdiales

Perfil: Infermeria Medicoquirúrgica Secretària: Bernarda Garcés Fernández
(Teoria / Pràctiques) Vocal fora: Ramona Bernat Bernat

Vocal Junta PDI: Montserrat Riera Torruella
Vocal vicerector: Verònica Piera Lluch

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
473 As. M. 18 cr. Infermeria Presidenta: Virtudes Rodero Sánchez

Vinculat: Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Secretària: M. Assumpció Ferrater Cubells
Perfil: Fonaments Infermeria. Teoria i Vocal departament: Dolors Burjales Martí
 pràctiques clíniques Vocal Junta PDI: Glòria Plana Solé

Vocal vicerector: Francesc Marsal Cavallé

888 As. M. 9 cr. Infermeria Presidenta: Rosa Aparicio Casals
Vinculat: ABS Bonavista-la Canonja Secretària: Dolors Cid Buera
Perfil: Infermeria Comunitària / Pràctiques Vocal departament: Roser Ricomà Muntané
clíniques Vocal Junta PDI: Joan Fernández Ballart

Vocal vicerector: Francesc Marsal Cavallé

471 As. M. 4,5 cr. Infermeria Presidenta: Rosa Aparicio Casals
Vinculat: ABS Vila-Seca Secretària: Dolors Cid Buera
Perfil: Infermeria Comunitària / Pràctiques Vocal departament: Roser Ricomà Muntané
 clíniques Vocal Junta PDI: Joan Fernández Ballart

Vocal vicerector: Francesc Marsal Cavallé

649 As. M. 4,5 cr.  Infermeria Presidenta: Rosa Aparicio Casals
Vinculat: ABS el Vendrell Secretària: Dolors Cid Buera
Perfil: Infermeria Comunitària / Pràctiques Vocal departament: Roser Ricomà Muntané
clíniques Vocal Junta PDI: Glòria Plana Solé

Vocal vicerector: Francesc Marsal Cavallé

700 As. M 4,5 cr. Infermeria Presidenta: Sagrario Acebedo Urdiales
Vinculat: Pius Hospital de Valls Secretària: Maria Ferrater Cubells
Perfil: Infermeria Medicoquirúrgica. Vocal departament: Dolors Burjalès Martí
Pràctiques clíniques Vocal Junta PDI: Montserrat Riera Torruella

Vocal vicerector: Francesc Marsal Cavallé
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DEPARTAMENT DE DRET
Interins

Categoria Àrea coneixement Comissió específica
TEUI Dret Penal President: Josep M. Prats Canut

Perfil: les pròpies de l’àrea Secretària: Encarnació Ricart
Vocal fora: Santiago Mir Puig
Vocal Junta PDI: Ignasi Brunet Icart
Vocal vicerector: Juan Josep Pujadas Muñoz

TEUI Dret Financer i Tributari President: Joan Pagés Galtès
Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Antoni Terceño Gomez

Vocal fora: Jose A. Rozas Valdés
Vocal Junta PDI: Victòria Fabregat Rodríguez
Vocal vicerector: Misericòrdia Carles Làvila

TEUI Dret Internacional Públic i Relacions President: Antoni Pigrau
Internacionals Secretari: Jaume Vernet

Perfil: les pròpies de l’àrea Vocal fora: Xavier Pons Rafols
Vocal Junta PDI: Lluís Carreras Roig
Vocal vicerector: Josep Oliveras Samitier

TEUI Dret Constitucional President: Jaume Vernet
Perfil: les pròpies de l’àrea Secretària: Laura Roman Martin

Vocal fora: Xavier Arbós Marin
Vocal Junta PDI: Pedro Heras Caballero
Vocal vicerector: Pere Anguera Nolla

TUI Dret del treball i de la Seguretat Social President: Vicente A. Martínez Abascal
Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Jaume Vernet Llobet

Vocal fora: Agnès Pardell Vea
Vocal Junta PDI: Ramon Burrut Ribes
Vocal vicerector: Juan Josep Pujadas Muñoz

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
53 Aj. 1 cr. Dret Administratiu President: José R. Barberà Gomis

Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Mario Ruiz Sanz
Vocal departament: Jaume Vernet Llobet
Vocal Junta PDI: Victòria Fabregat Rodríguez
Vocal vicerector: Josep Oliveras Samitier

Aj. 1 cr. Penal President: Fermin Morales Prats
Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Mario Ruiz Sanz

Vocal departament: José M. Prats Canut
Vocal Junta PDI: Pedro Heras Caballero
Vocal vicerector: Joan Josep Pujadas Muñoz

975 As. 18 cr. Dret Civil Presidenta: Encarnació Ricart
Perfil: Institucions Dret Privat Secretari: Manuel Diaz Muyor

Vocal departament: Esteve Bosch Capdevila
Vocal Junta PDI :Ramon Burrut Ribes
Vocal vicerector: Antoni Terceño Gómez

Becaris URV
Nombre Àrea coneixement
1 Dret Financer i Tributari

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA

Contractats
Categoria Àrea coneixement Comissió específica
As. 9 cr. Didàctica i Expressió Corporal President: Vicent S. Ferreres Pavia

Perfil: Didàctica de l’Educació Física Secretari: Saturnino Gimeno Martín
Vocal departament: Misericòrdia Camps Llauradó
Vocal Junta PDI: pendent
Vocal vicerector: Enric R. Anton Grau

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Interins
Categoria Àrea coneixement Comissió específica
TEUI Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic Presidenta: Dolors Hierro

Perfil: Intervenció i Tractament Psicològic Secretària: Josepa Canals i Sans
Vocal fora: M. Teresa Miró Coll
Vocal Junta PDI: Carme Ferré Grau
Vocal vicerector: Mercè Gisbert Cervera
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Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
879 As. 9 cr. Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic Presidenta: Dolors Hierro Busto

Perfil: Psicoteràpia de Grup. Teràpia Familiar Secretària: Josepa Canals Sans
Sistèmica. Les pròpies de l’àrea Vocal departament: M. Teresa Miró Montoliu

Vocal Junta PDI: Carme Ferré Grau
Vocal vicerector: Mercè Gisbert Cervera

819 As. 18 cr. Psicologia Social President: Jose E. García-Albea Ristol
Perfil: Direcció i Gestió Personal. Psicologia de Secretari: Jordi Tous Pallares
la Negociació. Les pròpies de l’àrea Vocal departament: Joan Boada Grau

Vocal Junta PDI: Carme Nogués Domingo
Vocal vicerector: Enrique Fuentes Goyanes

978 As. 18 cr. Psicologia Social President: Jose E. García-Albea Ristol
Perfil: Direcció i Gestió Personal. Psicologia de Secretari: Jordi Tous Pallares
la Negociació. Les pròpies de l’àrea Vocal departament: Joan Boada Grau

Vocal Junta PDI: Carme Nogués Domingo
Vocal vicerector: Enrique Fuentes Goyanes

838 As. 9 cr. Psicologia Social President: Jose E. García-Albea Ristol
Perfil: Pràctiques “Psicologia Treball”. Pràctiques Secretari: Jordi Tous Pallares
de direcció i gestió de personal. Les pròpies Vocal departament: Joan Boada Grau
de l’àrea Vocal Junta PDI: Carme Nogués Domingo

Vocal vicerector: Enrique Fuentes Goyanes

662 As. 9 cr. Psicologia Evolutiva i de l’Educació President: Estanislau Pastor Mallol
Perfil: Intervenció en el Curriculum i les pròpies Secretària: Misericòrdia Camps Llauradó
de l’àrea Vocal departament: Sílvia Sastre Riba

Vocal Junta PDI: Coral Cuadrada Majó
Vocal vicerector: Carme Borbonés Bresco

DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I GEOGRAFIA

Interins
Categoria Àrea coneixement Comissió específica
TUI Història Medieval President: Francisco Javier Faci Lacasta

Perfil: Història Medieval Universal i les pròpies Secretari: Amancio Isla Frez
de l’àrea Vocal fora: Miquel Barceló Perelló

Vocal Junta PDI: Josep M. Pujol Sanmartín
Vocal vicerector: Maria Ramon Cubells Bartolomé

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica

As. 18 cr. Història de l’Art Presidenta: Emma Liaño Martínez
Perfil: Història de l’Art i les pròpies de l’àrea Secretari: Antonio Salcedo Miliani

Vocal departament: Anna Guasch Ferrer 
Vocal Junta PDI: Josep M. Escolà Tuset
Vocal vicerector: Margarida Aritzeta Abad

As. 18 cr. Història Moderna Presidenta: M. Ángeles Pérez Samper
Perfil: Història Moderna Universal i les pròpies Secretari: Luis Navarro Miralles
de l’àrea Vocal departament: Josep Maria Sabaté Bosch

Vocal Junta PDI: Oriol Romaní Alfonso
Vocal vicerector: Jordi Roca Girona

As. 18 cr. Geografia Humana President: Santiago Roquer Soler
Perfil: Geografia Humana Aplicada: Secretari: Josep Oliveras Samitier
Assentaments. Introducció a l’Estadística. Vocal departament: Jordi Blay Boqué
Geografia d’Espanya. Tutoria Pla Vell. Vocal Junta PDI: Oriol Romaní Alfonso
Geografia de Catalunya Vocal vicerector: Agustí Segarra Blasco

977 As. 18 cr.  Història Antiga Presidenta: Elisabeth Huntingford Antiga
Perfil: Història Antiga Universal i les pròpies Secretari: Eudald Carbonell Roura
de l’àrea Vocal departament: Coral Cuadrada Majó

Vocal Junta PDI: Joana Zaragoza Gras
Vocal vicerector: Josep Maria Escolà Tuset

Aj. 1c. Anàlisi Geogràfica i Regional President: Josep Oliveras Samitier
Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Salvador Anton Clavé

Vocal departament: Agustí Segarra Blasco
Vocal Junta PDI: Oriol Romaní Alfonso
Vocal vicerector: Enric R. Anton Grau
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DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
867 As. 18 cr. Filologia Catalana President: Magí Sunyer Molné

Perfil: Literatura Catalana Contemporània. Secretari: Xavier Macià Costa
Comentari Textos Catalans (narratius) Vocal departament: Montserrat Palau Vergés

Vocal Junta PDI: Pere Anguera Nolla
Vocal vicerector: Maria Bargalló Escrivà

814 As. 18 cr. Filologia Catalana Presidenta: Margrida Aritzeta Abad
Perfil: Teoria de la Literatura. Narratologia Secretari: Josep V. Gavaldà Roca

Vocal departament: Montserrat Palau Vergés
Vocal Junta PDI: Ramon Oteo Sans
Vocal vicerector: Maria Bargalló Escrivà

DEPARTAMENT DE FILOLOGIES ROMÀNIQUES

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
817 As. 18 cr. Filologia Espanyola Presidenta: Esther Forgas Berdet

Perfil: Morfosintàxis Espanyola. Secretària: Maria Bargalló Escrivà
Llengua Espanyola I. Llengua Espanyola II. Vocal departament: Cecili Garriga Escribano
Les pròpies de l’àrea Vocal Junta PDI: Jordi Jané Carbó

Vocal vicerector: Joaquim Mallafré Gavaldà

818 As. 18 cr. Filologia Espanyola President: Ramon Oteo Sans
Perfil: Ascètica i Mística. Comèdia Espanyola Secretària: Sara Pujol Rusell
del Segle d’Or. Conceptisme i Culteranisme. Vocal departament: José M. Fernández Gutiérrez
Història de la Literatura a través dels seus Vocal Junta PDI: Elisabeth Russell Brown
gèneres: Edat Mitjana Vocal vicerector: Coral Cuadrada Majó

81 As. 18 cr. Filologia Francesa Presidenta: Àngels Caamaño Piñeiro
Perfil: Història Literatura Francesa. Comentari Secretari: J. Francisco García Bascuñana
de textos literaris francesos Vocal departament: Jacky Verrier Delahaie

Vocal Junta PDI: Pere Navarro Gómez
Vocal vicerector: Antonio González Senmartí

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA

Contractats
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica

As. 18 cr. Filologia Anglesa Presidenta: Cristina Andreu Jiménez
Secretari: Cristóbal Scott-Tennent Basallote
Vocal departament: Dolors Collellmir Morales
Vocal Junta PDI: Joaquim Mallafrè Gavaldà
Vocal vicerector: Maria Bargalló Escrivà

540 As. 18 cr. Filologia Anglesa Presidenta: Fernanda Rodríguez Torras
Perfil: Llengua Anglesa (Ensenyament Filologia Secretari: Anthony Pym
Catalana i Hispànica). Morfologia Anglesa. Vocal departament: Cristobal Scott-Tennent 
Sintaxi Anglesa Vocal Junta PDI: Joaquim Mallafrè Gavaldà

Vocal vicerector: Maria Bargalló Escrivà

544 As. 18 cr. Filologia Anglesa Presidenta: Fernanda Rodríguez Torras
Perfil: Llengua Anglesa. Pràctiques Llengua Secretari: Anthony Pym
Anglesa. Sintaxi Anglesa Vocal departament: Cristóbal Scott-Tennent 

Vocal Junta PDI: Joaquim Mallafrè Gavaldà
Vocal vicerector: Maria Bargalló Escrivà

832 As. 18 cr. Filologia Alemanya President: Macià Riutort Riutort
Perfil: Llengua Alemanya. Llengua Alemanya Secretari: Jordi Jané Carbó
(Ensenyament Filologia Anglesa, Catalana, Vocal departament: Andreu Castell Vicente
Hispànica) Vocal Junta PDI: Carme Oriol Carazo

Vocal vicerector: Antoni González Senmartí

551 As. 18 cr. Filologia Anglesa Presidenta: Fernanda Rodríguez Torras
Perfil: Morfologia Anglesa. Pràctiques Llengua Secretari: Anthony Pym
Anglesa. Anàlisi Sintagma Verbal i Nominal Vocal departament: Cristóbal Scott-Tennent 
Anglès Vocal Junta PDI: Joaquim Mallafrè Gavaldà

Vocal vicerector: Maria Bargalló Escrivà
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DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA

Interins
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
968 TUI Bioquímica i Biologia Molecular President: Lluís Arola Ferrer

Perfil: Regulació del Metabolisme i les pròpies Secretari: Antoni Romeu Figuerola
de l’àrea Vocal fora: F. Xavier Remesar Betlloch

Vocal Junta PDI: M. José Figueras Salvat
Vocal vicerector: Josep Guasch Torres

Contractats
Categoria Àrea coneixement Comissió específica
As. 9 cr. Biologia Vegetal Presidenta: Montserrat Nadal Roquet-J.

Perfil: Arboricultura Mediterrània Secretària: Paloma Sánchez-Casas Padillla
Vocal departament: Gonçal Barrios Sanromà.
Vocal Junta PDI: Josep Cano Lira
Vocal vicerector: Salvadó Guardiola Sala

As. 9 cr. Nutrició i Bromatologia President: Fernando Zamora Marín
Perfil: Productes Làctics i les pròpies Secretari: Jose M. Guillamón Navarro
de l’àrea Vocal departament: Jose M. Canals Bosch

Vocal Junta PDI: M. José Figueras Salvat
Vocal vicerector: Salvadó Guardiola Sala

Becaris URV
Nombre Àrea coneixement
2 Bioquímica i Biologia Molecular

DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA

Interins
Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
205 TEUI Física Aplicada President: Francesc Díaz Gonzàlez

Perfil: les pròpies de l’àrea Secretari: Jaume Massons Bosch
Vocal fora: Enric Bertran Serra
Vocal Junta PDI: Sergio Castillón Miranda
Vocal vicerector: Xavier Correig Blanchar

SERVEI LINGÜÍSTIC

Contractats
Núm. plaça Categoria Perfil Comissió específica
970 As. 18 cr. Anglès III Presidenta: Cristina Andreu Jiménez

Secretària: Dolors Collellmir Morales
Vocal departament: Fernanda Rodríguez Torras
Vocal Junta PDI: Carme Oriol Carazo
Vocal vicerector: C. E. Scott-Tennent Basallote

As. 18 cr. Anglès IV Presidenta: Cristina Andreu Jiménez
Secretària: Dolors Collellmir Morales
Vocal departament: Fernanda Rodríguez Torras
Vocal Junta PDI: Carme Oriol Carazo
Vocal vicerector: C. E. Scott-Tennent Basallote

As. 18 cr. Alemany I i II Presidenta: Cristina Andreu Jiménez
Secretari: Jordi Jané Carbó
Vocal departament: Dolors Collellmir Morales
Vocal Junta PDI: Carme Oriol Carazo
Vocal vicerector: Macià Riutort Riutort

As. 4,5 cr. Català-Llenguatge Econòmic President: Jordi Ginebra Serrabou
Català-Terminologia sanitària Secretari: Joaquim Mallafrè Gavaldà

Vocal departament: Montserrat Palau Vergés
Vocal Junta PDI: Anna Montserrat Ciurana
Vocal vicerector: Pere Navarro Gómez

As. 4,5 cr. Català per als quatre motors d’Europa President: Jordi Ginebra Serrabou
Secretari: Joaquim Mallafrè Gavaldà
Vocal departament: Montserrat Palau Vergés
Vocal Junta PDI: Anna Montserrat Ciurana
Vocal vicerector: Pere Navarro Gómez
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20  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aprova la convocatòria de concurs per
cobrir places de professors ordinaris i la proposta de membres de les comissions
corresponents, que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS A COSSOS DOCENTS 
UNIVERSITARIS

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA

Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
268/679 TU Enginyeria Química President: Francesc Giralt Prat

Perfil: les pròpies de l'àrea Secretari: Francesc Castells Piqué
President suplent: Jesús Sueiras Romero
Secretari suplent: Azael Fabregat Llangostera

DEPARTAMENT DE ENGINYERIA MECÀNICA

Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
715 TEU Enginyeria Mecànica President: Alberto Alentorn Guixens

Perfil: Enginyeria Rural i les pròpies de l'àrea Secretari: Baltasar Marquès Jordà
President suplent: Munir Kamastrata Shanin
Secretari suplent: F. Xavier Esteve Agustench

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
318/937 TEU Matemàtica Aplicada President: Amadeo Delshams Valdés

Perfil: les pròpies de l'àrea Secretari: Carlos García Gómez
President suplent: Gerard Gómez Muntaner
Secretari suplent: Josep M. Jornet Domènech

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA

Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
234 TEU Tecnologia Electrònica President: Joan Peracaula Roura

Perfil: Instrumentació Electrònica Secretari: Javier Maixè Altès
President suplent: Ramon Alcubilla González
Eugeni Garcia Moreno 
Antoni Rubio Sola
Secretari suplent: Josep Pallarès Marzal
Lluís Marsal Garví 
Eduard Selma Bargalló

719 TEU Enginyeria de Sistemes i Automàtica President: Luis Martínez Salamero
Perfil: Informàtica Industrial Secretari: Pedro Garcés Miguel
i Control Automàtic President suplent: Luis Basáñez Villauenga

Pere Caminal Magrans
Rafael Aracil Santonja
Secretari suplent: Esteban del Castillo Pérez
Ernest Gil Dolcet
Josep Vehí Casellas

DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA

Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
625 TEU Fisioteràpia President: José V. Forner Valero

Perfil: vinculat a l’Hospital Joan XXIII Presidenta suplent: Maria Medina Sánchez
Secretària: Isabel Salvat Salvat
Secretari suplent: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Juan J. Aguilar Naranjo
Vocal Inst. sanitària suplent: Felipe Querol Fuentes
Vocal Inst. sanitària: Enrique Mora Amerigo
Vocal Inst. sanitària suplent: Antonio Basante Gómez

643 TEU Fisioteràpia President: José V. Forner Valero
Perfil: vinculat a l’Hospital Joan XXIII Presidenta suplent: Maria Medina Sánchez

Secretària: Isabel Salvat Salvat
Secretari suplent: Albert Martínez Vea
Vocal Inst. sanitària: Juan J. Aguilar Naranjo
Vocal Inst. sanitària supl: Felipe Querol Fuentes
Vocal Inst. sanitària: Enrique Mora Amerigo
Vocal Inst. sanitària suplent: Antonio Basanta Gómez

Núm. 20
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Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica

798 TU Oftalmologia President: B. Carreras Egaña
Perfil: vinculat a l’Hospital Joan XXIII President suplent: José Jordano Pérez 

Secretari: Alejandro Palomar Gómez
Secretari suplent: J. de la Cámara Hermoso
Vocal Inst. sanitària: F. Corcostegui Guraya
Vocal Inst. sanitària suplent: Francisco Duch Bordas
Vocal Inst. sanitària: Miguel Castilla Céspedes
Vocal Inst. sanitària suplent: G. Corcostegui Guraya

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
1019 CEU Fisologia President: August Corominas Vilardell

Perfil: estructura i funció del cos humà Secretari: Alfredo Córdova Martínez
President suplent: Ramon Segura Cardona
Arcadi Gual Sala 
Cristóbal Mezquita Pla
Secretària suplent: M. Eugenia Muñoz Martínez
Francisco Cudeiro Mazaira
Antonio Albeola Aguilar

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA

Núm. plaça Categoria Àrea coneixement Comissió específica
943/829 TU Didàctica i Organització Escolar President: Ángel Pío González Soto

Perfil: Didàctica Diferencial: la Desadaptació Secretari: Gabriel Comes Nolla
Social President suplent: Vicenç Ferreres Pavia

Adalberto Ferrández Arenaz
Secretària suplent: Mercè Gisbert Cervera
Bonifacio Jiménez Jiménez

21  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual s’aproven les comissions de serveis, que
figuren com a annex:

Dr. Javier Arce com a director de l’Institut Universitari d’Arqueologia i d’Estudi del Món
Antic.

Dr. Robert Joan Arinyo, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l’acord
previ favorable del Departament d’Enginyeria Informàtica.

22  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual, després de l’acord favorable del consell
del departament corresponent, s’aproven les renovacions de les comissions de
servei dels professors, que figuren com a annex:

Josep Sànchez Cervelló, del Departament d’Ensenyament.
Josep Miquel Prats Canut, de la Universitat de Barcelona.
Joaquim Ruiz de Arbulo, de la Universitat de Lleida.

23  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es nomenen els representants dels estudi-
ants de les comissions delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

Comissió de Política d’Estudiants i Cooperació Exterior: Sr. Alfons Gregori.
Comissió de Política d’Extensió Universitària i Cultural: Sr. Jaume Aguadé.
Comissió d’Ordenació Acadèmica: Sr. Josep M. Salvador Duch.

24  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es nomenen els representants de la URV,
que figuren com a annex:

Representant de la URV a la Comissió de Preinscripció Universitària del Consell Interu-
niversitari: Dra. Carme Borbonès.

Representant de la URV a la Comissió d’Accés més grans de 25 anys del Consell
Interuniversitari: Dra. Carme Borbonès.

Representant de la URV a la Comissió Permanent del Conveni entre la URV i la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya: Dr. Antoni Pigrau.

Núm. 20-24
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Convenis

25  Acord de 26 de juny de 1997, pel qual es ratifiquen els convenis següents: 

Conveni de col·laboració entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i la URV.

Conveni entre l’Ajuntament de Reus, el Col·legi d’Advocats de Reus, la UAB i la
URV.

Conveni de col·laboració entre l’Associació pel Voluntariat a Europa i la URV.

Conveni específic de cooperació entre la URV i la Fundació Propedagògica per a la
realització d’un projecte d’investigació.

Conveni marc de col·laboració educativa i científica entre la URV i la Universitat
d’Alvèrnia (França).

Contracte entre la URV i la subdivisió d’Atenció Primària Costa de Ponent,
Tarragona i Tortosa de l’Institut Català de la Salut per a la prestació dels serveis propis
d’un servei de protecció radiològica.

Contracte per a la prestació dels serveis propis d’un servei de protecció radiològica
entre la URV i l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Conveni de col·laboració entre la URV i Aparcaments i Mercats de Reus SAM
(AMERSAM).

Núm. 25
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