
  

U
N

IV
ER

SITA
T

R
O

V
IR

A
 I V

IR
G

ILI

 

Full Oficial

 

Any V · Núm. 22

Junta de Govern
del 27 d’octubre de 1997

 

Sumari

 

Índex 3

Disposicions 5

Càrrecs, nomenaments i personal 29

Convenis 30

 

This document was created with FrameMaker 4 0 2



 

Full Oficial 

 

22 

 

/ 

 

27 d’octubre de 19972



 

Full Oficial 

 

22 

 

/ 

 

27 d’octubre de 19973

 

 

 

Índex

 

Disposicions
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la creació del Comitè Acadè-
mic de Seguiment del Pla Estratègic, per tal de poder aplicar el Pla Estratègic de
Qualitat que exigeix la signatura del Contracte programa 1997-99, que figura
com a annex. 

 

pàg. 5
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la proposta per a la creació de
l’Institut d’Estudis Avançats, que figura com a annex. 

 

pàg. 5
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Normativa per contractar
personal investigador de la URV (art. 134.1 i 2 dels Estatuts), que figura com a
annex. 

 

pàg. 7
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Normativa per a la creació
de beques URV per a doctors, que figura com a annex. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova que l’actuació de l’ajut FEDER
1997-99, per un import de 130.000.000 PTA més 130.000.000 PTA de cofinança-
ment, es destini a inversions en els serveis de recursos científics i tècnics (edifici
singular a la zona de Sescelades). 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Proposta marc de consolida-
ció del Servei Lingüístic a la URV, que figura com a annex. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Normativa d’associacions
d’estudiants de la URV (art. 112 Estatuts), que figura com a annex. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova el marc general de la Universi-
tat d’Estiu de Tarragona de la URV (UET), que figura com a annex. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aproven els cursos de postgrau, que
figuren com a annex. 

 

pàg. 18
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova ratificar els acords presos en
les comissions delegades, que figuren com a annex. 

 

pàg. 18
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova l’ampliació d’un vicedeganat
més a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (art. 72.1 Estatuts). 

 

pàg. 28
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aproven les tarifes de preus i les condi-
cions per al lloguer de les instal·lacions esportives proposades des del Servei
d’Esports per al curs 1997-98, que figura com a annex. 
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Càrrecs, nomenaments i personal
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova que quan cessi un degà/direc-
tor de centre o un director de departament abans de finalitzar el seu mandat
per alguna de les causes previstes (art. 42.2 Estatuts), el nou degà/director de
centre o director de departament que resulti elegit, ho serà per un mandat com-
plet de tres anys i no pel temps de mandat que li restava a l’anterior. Complirà
la totalitat del mandat, llevat que concorri en posterioritat en alguna de les
mateixes causes. 

 

pàg. 29
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova el canvi d’àrea de coneixement
del professor Mario Ruiz Sanz, de l’àrea de coneixement de Filosofia del Dret
Moral i Política a l’àrea de nova creació: Filosofia del Dret, vinculada al Departa-
ment de Dret. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual es delega a la Comissió Delegada de
Professorat que convoqui places de professorat que han quedat vacants en la con-
vocatòria del mes de juny de 1997. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual es delega a la Comissió Delegada del
PAS l’aprovació dels concursos de les escales C i D. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la substitució de membres de
les comissions delegades de la Junta de Govern, que figura com a annex. 
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual es ratifiquen diversos convenis. 
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Disposicions

 

1  

 

Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la creació del Comitè Acadè-
mic de Seguiment del Pla Estratègic, per tal de poder aplicar el Pla Estratègic de
Qualitat que exigeix la signatura del Contracte programa 1997-99, que figura
com a annex:

 

COMITÈ ACADÈMIC DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 

 

COMPOSICIÓ

 

Vicerector de Docència i Innovació Pedagògica, president
4 professors
1 PAS
1 estudiant

 

2  

 

Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la proposta per a la creació de
l’Institut d’Estudis Avançats, que figura com a annex:

 

PROPOSTA PER A LA CREACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS AVANÇATS

 

Els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili preveuen la creació d’instituts universitaris
com a estructures de caràcter multidisciplinari dedicats fonamentalment a la investiga-
ció científica i tècnica o a la creació artística. La present proposta pretén desenvolupar
aquest aspecte dels Estatuts en el sentit de definir l’estructura que la URV adoptarà pel
que fa a instituts universitaris i concretar el model que es proposa per a l’Institut d’Estu-
dis Avançats.

Des del moment de la creació, la Universitat té l’Institut de Ciències de l’Educa-
ció (ICE), centre que es proposa mantenir i potenciar, entenent que la recerca en
ciències de l’educació i les possibilitats de transferència a la societat d’aquesta
recerca són fonamentals en una institució dedicada a l’ensenyament superior com és
la universitat.

Recentment s’ha creat l’Institu Universitari t d’Arqueologia i Estudis del Món Antic,
centre que ha de canalitzar la investigació en un àmbit de la ciència en què la URV vol
excel·lir a causa de la seva ubicació i de la trajectòria científica d’un conjunt significatiu
del seu professorat.

Aquests dos instituts cobreixen algunes de les necessitats en què la URV vol sobre-
sortir, però evidentment no totes. Per donar resposta a la resta d’activitats singulars de
recerca, poden seguir-se dos models:

 

◆

 

Crear d’altres instituts que, sempre amb un caire multidisciplinari, permetin el
desenvolupament de la recerca en els àmbits científics als quals la URV vol donar pre-
ferència.

 

◆

 

Crear una única estructura que agrupi totes les activitats que la Universitat vol pri-
oritzar pel que fa a la investigació.

Per raons operatives, organitzatives i econòmiques i perquè des d’un punt de vista
de política científica en una universitat de les característiques de la URV es considera la
millor opció possible, es proposa crear una estructura única en el sentit abans comen-
tat, estructurada com un Institut d’Estudis Avançats (IEA). 

La Junta de Govern, en sessió del 10 de març de 1997, va estudiar inicialment
aquesta proposta i va decidir crear una comissió formada per Lluís Arola, vicerector de
Centres i Departaments com a president, i els Drs. Sergio Castillón, Francesc Giralt,
Francisco González, Josep Guarro, Albert Mas, Martí Oliva, Joan Prat i Xavier Rius, com
a vocals. Aquesta comissió havia de preparar una memòria per a la creació de l’IEA. 

Després de diverses reunions de treball, la comissió ha acordat presentar a la Junta de
Govern la proposta de creació de l’IEA en els termes que es desenvolupen a continuació.

1. L’IEA serà un institut multidisciplinari dedicat fonamentalment a donar suport a
les iniciatives de recerca consolidades a la URV en el marc definit en el capítol 4 del
títol 2 dels Estatuts. L’Institut potenciarà projectes de qualitat que tinguin impacte cientí-
fic i, en la mesura que sigui possible, impacte social rellevant. 

2. L’IEA es configura com una estructura virtual, des d’una perspectiva d’ubicació,
que aprofita els espais i la infraestructura que els departaments destinen a la recerca.
Únicament disposarà de lloc propi per a la direcció i gestió de les seves activitats.

3. L’IEA es formarà a partir de grups de recerca, o singularment persones, amb acti-
vitat científica reconeguda, és a dir, grups que la Direcció General de Recerca hagi qua-
lificat com a consolidats i/o als quals la URV reconegui la qualitat suficient d’acord amb
el sistema d’avaluació de la recerca de la mateixa Universitat. 

 

Núm. 1-2



 

Full Oficial 

 

22 

 

/ 

 

27 d’octubre de 19976

 

Addicionalment, els grups que vulguin formar part de l’IEA caldrà que:

 

a

 

) Disposin de recursos propis de projectes de recerca que possibilitin un cofinança-
ment de les seves activitats en el marc de l’IEA, ja que totes les activitats d’aquesta
estructura hauran de ser necessàriament cofinançades.

 

b

 

) Presentin un projecte científic en el marc definit en el punt 1 d’aquest document
que sigui considerat prou significatiu com per formar part de l’IEA, segons el que deci-
deixi una comissió formada per:

 

◆

 

Vicerector d’Investigació.

 

◆

 

Director de l’IEA.

 

◆

 

Tres representants de la Comissió de Política Científica, designats singularment per
la Comissió segons la sol·licitud que calgui avaluar.

Per prendre decisions, la comissió podrà utilitzar l’opinió d’avaluadors externs a la
Universitat.

4. La Junta de Govern haurà de ratificar les propostes que es formulin per incorporar
grups a l’IEA.

5. Un cop la Junta de Govern hagi decidit que un grup determinat formarà part de
l’IEA, s’elaborarà un contracte programa en què es definiran els objectius a assolir des
d’una perspectiva científica, la durada del contracte, que necessàriament serà limitada i
tindrà un període màxim de 2 anys de vigència; el cofinançament que impliqui el pro-
jecte, que estarà comprès entre l’interval del 25% i del 50%, i les partides i conceptes
pressupostaris necessaris per desenvolupar-lo satisfactòriament. En cap cas un sol pro-
jecte no podrà disposar de més d’un 20% del total que el pressupost de la Universitat
destini globalment a l’IEA. El contracte programa el signaran el rector, el director de
l’IEA i l’investigador principal del projecte de recerca. 

6. Al final del període de realització de cada projecte s’avaluaran els resultats obtin-
guts i el grau d’assoliment dels objectius estipulats. La valoració positiva dels resultats
serà un requisit imprescindible per poder mantenir el grup en l’estructura de l’IEA.
L’avaluació dels resultats la realitzarà una comissió amb la mateixa composició que
l’establerta en el punt 3

 

b

 

 d’aquest document. Correspondrà al director de l’IEA fer un
seguiment continuat dels projectes que es desenvolupin. Els grups que vulguin mante-
nir-se en l’estructura de l’IEA caldrà que conservin, en el moment de la renovació del
contracte programa, les condicions mínimes que possibilitin en aquell moment
l’entrada a l’Institut.

7. Per facilitar la incorporació de nous grups, en el supòsit que la Universitat no
pugui augmentar significativament el pressupost que destina a l’Institut, s’establirà un
increment progressiu del percentatge de cofinançament per part dels grups, sempre en
l’interval esmentat en el punt 5.

8. El pressupost que els grups adscrits a l’IEA destinin als seus projectes de
recerca s’haurà de dedicar fonamentalment a despeses de personal. També podran
incloure-s’hi partides corresponents a despeses de funcionament o de petit material
inventariable, complementàries a les que el grup disposi per als seus projectes. En
cap cas l’IEA podrà finançar projectes específics totals, sinó que sempre l’aportació
complementarà la que els grups rebin de finançament extern de la URV. Addicional-
ment i de forma indefugible, els grups hauran de cofinançar totes les aportacions que
l’IEA realitzi.

9. El personal que es podrà contractar serà de les categories següents:

 

◆

 

Investigadors, especialistes amb el títol de doctor, dedicats a desenvolupar algun
projecte. Les seves retribucions equivaldran a les d’un titular d’universitat.

 

◆

 

Personal tècnic, amb retribucions equivalents a les d’un grup I, II, III, IV o V del
Catàleg de llocs de treball de la URV, segons l’Ordre ministerial amb data 27 de març
de 1986.

 

◆

 

Personal de suport, amb retribucions equivalents a les d’un PQS o d’un PTS, sem-
pre que s’estableixi per conveni amb la CIRIT.

 

◆

 

Becaris de recerca, equivalents als becaris URV creats per la Junta de Govern.

 

◆

 

Becaris postdoctorals, figura que caldrà que la Junta de Govern creï i defineixi.
En tots els casos els contractes que s’estableixin tindran una vigència limitada a la

durada del contracte programa i en cap cas les persones contractades podran passar a
formar part del personal fix de la URV.

10. El pressupost de què disposarà l’IEA correspondrà inicialment a la subvenció
que li atorgui Caixa Tarragona i als recursos que hi puguin destinar la CIRIT, la Direcció
General de Recerca, els mateixos pressupostos de la URV o els recursos finalistes que hi
puguin destinar altres institucions o organismes.

11. Qualsevol dubte que sorgeixi de l’aplicació d’aquesta Normativa el resoldrà la
Comissió de Política Científica, delegada de la Junta de Govern, que addicionalment
decidirà les qüestions que puguin sorgir en el funcionament de l’IEA. En qualsevol cas,
el mateix Institut podrà fer modificacions a aquesta Normativa, que hauran de ser apro-
vades per la Junta de Govern.
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3  

 

Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Normativa per contractar
personal investigador de la URV (art. 134.1 i 2 dels Estatuts), que figura com a
annex:

 

La posada en marxa de l’Institut Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic i la
previsible creació de l’Institut d’Estudis Avançats exigeix la incorporació de personal
investigador per tirar endavant els projectes de recerca que s’hi hagin de realitzar. En
aquest sentit, els Estatuts de la URV preveuen l’existència, dins del personal acadèmic,
de personal investigador segons defineix l’article 134:

“134.1 La URV podrà contractar com a personal investigador especialistes en les
distintes branques del coneixement, els quals desenvoluparan primordialment tasques
de recerca, si bé també podran ser encarregats de docència, sobretot en ensenyaments
de tercer cicle.

134.2 El personal investigador serà contractat a temps complet, en règim laboral, i
les seves retribucions seran establertes per la Junta de Govern.”

Per poder activar places de personal investigador, es proposa la normativa següent,
que constitueix un desenvolupament de l’article referit.

 

NORMATIVA

 

1. Els instituts universitaris i els departaments de la URV podran disposar de perso-
nal investigador per desenvolupar tasques de recerca pròpies. Aquestes places es crea-
ran en funció de les disponibilitats pressupostàries i necessàriament aniran lligades a un
projecte de recerca específic.

2. Per poder optar a una plaça d’investigador, caldrà estar en possessió del títol de
doctor/a i acreditar la permanència en una universitat o centre de recerca estranger de
prestigi, fent tasques de recerca, per un període mínim de dos anys.

3. La URV convocarà les places d’investigador a concurs públic, indicant l’institut o
el departament, i el projecte de recerca que hauran de desenvolupar.

4. Per resoldre els concursos es constituirà una comissió específica, formada per tres
doctors de l’institut o el departament, especialistes en l’àmbit de recerca i designats pel
consell d’institut o de departament, i per dos doctors d’àrees de coneixement afins,
designats pel vicerector de Recerca. La proposta de la comissió haurà de ser ratificada
pel consell d’institut o de departament.

5. El consell d’institut o de departament podrà assignar docència als investigadors,
sempre restringida a cursos de doctorat o postgrau o assignatures de segon cicle i mai
ultrapassant els sis crèdits per curs.

6. Anualment els investigadors hauran de presentar una memòria resum de l’activi-
tat científica desenvolupada, que serà avaluada per la Comissió de Política Científica,
delegada de la Junta de Govern, seguint els criteris d’avaluació científica que utilitzi la
Comissió per avaluar l’activitat de la resta de personal acadèmic. A més, en acabar el
projecte científic pel qual es va formular el contracte, caldrà que presentin una memò-
ria científica detallada dels resultats obtinguts en la seva investigació, que serà avaluada
per la mateixa comissió.

7. La contractació serà per projectes, per períodes equivalents als de la durada
del projecte i només renovable si es plantegen nous projectes científics en el mateix
àmbit de treball pels quals es van fer les contractacions, i sempre que la tasca des-
envolupada hagi obtingut una avaluació favorable de la Comissió de Política Cientí-
fica. Addicionalment caldrà un informe favorable del consell d’institut o de depar-
tament.

8. El sou dels investigadors correspondrà al d’un titular d’universitat a temps com-
plet. Excepcionalment la Junta de Govern podrà acordar un sou corresponent al d’un
catedràtic d’universitat a temps complet. En tot cas les càrregues socials aniran a càrrec
del projecte.

9. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta normativa serà resolt per la
Comissió de Professorat, delegada de la Junta de Govern.

10. Els contractes que es formulin als investigadors es regiran pel que disposa
l’Ordre del 27 de març de 1986 (BOE de 30 d’abril).
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Normativa per a la creació
de beques URV per a doctors, que figura com a annex:

 

BEQUES PER A DOCTORS

 

La posada en marxa de l’Institut Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic i la
previsible creació de l’Institut d’Estudis Avançats exigeixen la incorporació de perso-
nal format en la recerca que pugui participar en projectes específics d’investigació per
períodes concrets de temps, aportant els seus coneixements i adquirint, al mateix
temps, una formació postdoctoral. Altrament, els departaments de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) han utilitzat la figura de becari URV per a formació de professo-
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rat, d’acord amb el que disposen els nostres Estatuts i segons una normativa que va
desenvolupar la Comissió Gestora. Per potenciar la recerca i facilitar la incorporació
de doctors a projectes específics, es proposa que els departaments i instituts també
puguin disposar de beques per a doctors. Per acomplir aquest objectiu, es proposa a
la Junta de Govern la creació de les beques URV per a doctors, d’acord amb la nor-
mativa següent:

1. A càrrec del pressupost específic dels instituts universitaris, o bé a càrrec del pres-
supost de cada departament, es poden crear beques URV per a doctors, sempre que
vagin lligades a un projecte científic concret.

2. Per concursar a una d’aquestes beques cal tenir el títol de doctor/a. A més, la per-
sona interessada caldrà que acrediti una estada d’un període mínim d’un any en una
universitat o centre de recerca estranger de prestigi.

3. Les beques seran convocades a concurs públic per la Universitat Rovira i Vir-
gili, indicant el departament o institut i el tema de recerca que hauran de desenvo-
lupar.

4. Per resoldre els concursos es constituirà una comissió específica, formada per tres
doctors del departament o institut, especialistes en l’àmbit de recerca i designats pel
consell de departament o institut i per dos doctors d’àrees de coneixements afins desig-
nats pel vicerector de Recerca. La proposta de la comissió haurà de ser ratificada pel
consell de departament o institut.

5. El consell de departament o institut podrà assignar docència als becaris, sempre
restringida a cursos de doctorat o assignatures de segon cicle i mai ultrapassant els sis
crèdits per curs.

6. La renovació de les beques es farà anualment per acord del consell de departa-
ment o d’institut i d’acord amb el límit que indiqui la durada del projecte.

7. L’assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent a la retribució bruta
sense càrregues socials que percebin els ajudants de segon cicle durant un any, dividida
en dotze mensualitats.

8. La URV contractarà una pòlissa d’assegurança per cobrir les despeses d’accident,
malaltia i responsabilitat dels becaris, a càrrec del pressupost dels departaments o insti-
tuts.

9. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta normativa serà resolt per la
Comissió de Professorat, delegada de la Junta de Govern.

10. Les beques per a doctors que es creen en aquesta Normativa es regiran pel que
disposa l’Ordre del 27 de març de 1986 (BOE de 30 d’abril).
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Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova que l’actuació de l’ajut FEDER
1997-99, per un import de 130.000.000 PTA més 130.000.000 PTA de cofinança-
ment, es destini a inversions en els serveis de recursos científics i tècnics (edifici
singular a la zona de Sescelades).

 

6  

 

Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Proposta marc de consolida-
ció del Servei Lingüístic a la URV, que figura com a annex:

 

PROPOSTA MARC DE CONSOLIDACIÓ DEL SERVEI LINGÜÍSTIC

 

ANTECEDENTS

 

El Servei Lingüístic de la URV es va crear a finals del curs 1993-94, com a conseqüència
de la fusió del Servei de Llengua Catalana i de l’Escola d’Idiomes Moderns, per decisió
de la Comissió Gestora de febrer de 1994. El Servei ha funcionat a través de dues àrees:
la de Llengua Catalana i la d’Idiomes Moderns.

Des dels seus inicis, el Servei Lingüístic compta amb una directora –la Dra. Cristina
Andreu–, un sotsdirector –actualment vacant– una cap de Secretaria i una auxiliar
administrativa –Montserrat Bosch i Victòria Cardona. En els cursos següents s’han con-
solidat dues places de tècnics de grup I a temps complet, ocupades per John Bates i
Jordi de Bofarull. A més, hi ha hagut altres tècnics, a temps parcial, amb contracte labo-
ral (fins al juliol de 1997).

Es compta també amb alguns becaris, encarregats de tasques concretes, lligades a
accions de normalització lingüística (dinamització, terminologia, enquestes sobre soci-
olingüística). Són finançats a través de la Direcció General d’Universitats o la Direcció
General de Política Lingüística.

La resta de personal ha estat contractada amb contractes d’associat (fins a 19 places
amb diferents dedicacions) i/o encàrrecs de rector (14 persones en idiomes moderns i
16 en llengua catalana), fonamentalment per fer les classes dels cursos que imparteix el
Servei.

Les despeses del Servei, en xifres encara provisionals, corresponents a l’any 1996,
són les següents:
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E

 

STIMACIÓ

 

 

 

DE

 

 

 

DESPESES

 

Despeses corrents de funcionament  2.519.316 PTA
PAS funcionari (Secretaria)  7.026.165 PTA
PAS laboral (2 tècnics GI) 10.759.044 PTA
Despeses professorat encàrrecs rector 12.664.015 PTA
PAS eventual 2.372.540 PTA
Despeses professorat laboral 5.563.558 PTA
Despeses professorat associat 8.948.690 PTA
Complements Direcció/Sotsdirecció 1.049.028 PTA
T

 

OTAL

 

50.902.356 PTA

P

 

REVISIÓ

 

 

 

D

 

’

 

INGRESSOS

 

Matrícula cursos 38.071.420 PTA
Proves nivell 357.500 PTA
Curs extern 150.480 PTA
Traduccions, correccions 1.101.975 PTA
Subvencions Generalitat 3.338.000 PTA
T

 

OTAL

 

43.019.375 PTA

 

AVALUACIÓ: DADES GENERALS

 

L’

 

ACTIVITAT

 

 

 

DOCENT

 

Comparant les dades dels diferents cursos es percep clarament que la demanda s’ha
estabilitzat en una xifra prou alta.

 

Nombre d’alumnes

 

À

 

REA

 

 

 

DE

 

 L

 

LENGUA

 

 C

 

ATALANA

 

Curs acadèmic Hivern Estiu Total

 

1994-95 344 174 518
1995-96 441 116 557
1996-97 383 172 555

 

À

 

REA

 

 

 

D

 

’I

 

DIOMES

 

 M

 

ODERNS

 

Curs acadèmic Hivern Estiu Total

 

1994-95 506 82 588
1995-96 585 81 666
1996-97 560 70 630

La major demanda de formació no ha estat un problema, ja que s’ha anat resolent
per la via de contractar professorat a temps parcial. Això ha estat així tant pel que fa a
cursos de català com d’anglès i, en menor mesura, d’alemany (113 alumnes 95-96). La
demanda de francès (38 alumnes 95-96) i italià (13 alumnes 95-96) és molt més petita i
més irregular. El mateix succeeix amb el castellà.

El detall dels cursos realitzats durant el curs 1996-97 és el següent:

 

À

 

REA

 

 

 

DE

 

 L

 

LENGUA

 

 C

 

ATALANA

 

Durant el curs 1996-97 s’han impartit classes a 22 grups diferents: 1 nivell A, 2 nivells B,
7 nivells C i 3 nivells D, a més de 9 grups especials (2 Erasmus, 1 Sanitari, 2 Documents,
2 PAS i 2 “4 motors”). Durant l’estiu de 1997 s’han impartit 7 grups ( 1 dels nivells A, B i
D, i 4 del nivell C). El total d’hores lectives ha estat de 1.480 (hivern) i 420 (estiu).

Els cursos de català organitzats el curs 1996-97 han comportat la contractació de
tretze professors. En els cursos d’estiu han participat també set d’aquests professors.

D’aquests cursos han estat subvencionats externament els dos grups d’Erasmus i els
dos grups dels “4 motors”.

 

Àrea d’Idiomes Moderns

 

L

 

LENGUA

 

 

 

ANGLESA

 

Durant el curs 1996-97 s’han impartit classes a 20 grups diferents: 4 nivells I, 4 nivells
II, 3 nivells III, 2 nivells IV, 2 nivells V, 1 nivell VI i 1 nivell VII, a més de tres grups espe-
cials. Durant l’estiu de 1997 s’han impartit 3 grups (dels nivells I, II i IV). El total d’hores
lectives ha estat de 1.750 (hivern) i 270 (estiu).

Els cursos d’anglès el curs 1996-97 han comportat la participació de deu professors,
cinc dels quals han impartit també els cursos d’estiu.

 

L

 

LENGUA

 

 

 

ALEMANYA

 

Durant el curs 1996-97 s’han impartit classes a 5 grups diferents: 2 nivells I, 1 nivell II,
1 nivell III i 1 nivell IV. Durant l’estiu de 1997 s’han impartit 1 grup de nivell I. El nom-
bre total d’hores lectives ha estat de 450 (hivern) i 90 (estiu). Tots els cursos d’alemany
han estat impartits per la mateixa professora, que ha fet també els cursos d’estiu.
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LLENGUA ESPANYOLA

Durant el curs 1996-97 s’han impartit dos cursos d’espanyol per a estrangers (nivells I i II)
i un curs introductori per a estudiants Erasmus. El total d’hores lectives ha estat de 160.

LLENGUA FRANCESA

Durant el curs 1996-97 s’han impartit dos grup de francès, nivells I i II; i durant l’estiu
de 1997 un grup més de nivell I. El total d’hores lectives ha estat de 180 (hivern) i 90
(estiu). Hi ha dos professors.

LLENGUA ITALIANA

Durant el curs 1996-97 s’han impartit dos grups d’italià, nivells I i II, i un grup especial
de conversa. El total d’hores lectives ha estat de 220 (hivern). Hi ha una professora.

L’ACTIVITAT D’ASSESSORAMENT

La demanda d’assessorament (consultes, correccions i traduccions) ha anat creixent
també de manera considerable, especialment pel que fa a les llengües catalana i
anglesa, fins a arribar al sostre de capacitat del Servei.

Nombre de fulls corregits o traduïts

ÀREA DE LLENGUA CATALANA
Curs acadèmic Correccions Traduccions
1994-95 4.824 180
1995-96 5.401 410
1996-97 4.267 196

ÀREA D’IDIOMES MODERNS
Curs acadèmic Correccions Traduccions
1994-95 745 406
1995-96 2.264 539
1996-97 2.577 509

Qualsevol punta extraordinària de demanda, com ara la traducció de la documenta-
ció ECTS, desborda completament la capacitat del Servei. Però probablement també es
desbordaria si la major part del personal de la URV utilitzés habitualment els serveis de
correcció i traducció del Servei Lingüístic.

Especialment pel que fa a la llengua espanyola (però també en altres llengües), atès
que el Servei Lingüístic no disposava de personal qualificat, els departaments de filolo-
gies o professors individuals han rebut sol·licituds per prestar dels serveis de traducció i
correcció, no sempre a través del Servei Lingüístic.

En qualsevol cas sembla clar que el fet que el Servei Lingüístic no ofereixi de
manera oficial l’assessorament en llengua espanyola opera com a factor dissuassori per
a part del personal de la URV, que decideix trametre els escrits en castellà sense correc-
ció, malgrat els possibles errors.

L’ACTIVITAT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El Servei assumeix el treball tècnic que genera la URV pel que fa a la política lingüís-
tica, el suport a la fixació dels objectius normalitzadors, la seva temporalització, la des-
tinació dels recursos necessaris i el seguiment de l’aplicació de la política.

El fet que la major part de les accions concretes, com ara els projectes pilot de nor-
malització per centres, els vocabularis específics o el programa EINA, vinguin finança-
des des de la Direcció General d’Universitats o la Direcció General de Política
Lingüística fa que, en general, puguin anar desenvolupant-se.

Tot i això, els projectes que requereixen més reflexió, com ara el del Pla General de
Normalització Lingüística de la URV, han anat quedant ajornats. Igualment no sembla
que es puguin seguir en condicions raonables les activitats que es generen des de la
Comissió Tècnica de Normalització Lingüística del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS DEL SERVEI

Les dades demostren com les vies seguides per contractar de professorat responen a un
model amb poca demanda fixa i molta demanda eventual, cosa que ja no es correspon
amb la realitat del Servei Lingüístic de la URV. Això acaba per prioritzar els cursos i per
deixar relegades a un segon pla les funcions d’assessorament.

Però la conclusió més evident és que els mateixos diners es poden invertir de formes
més rendibles en hores de treball per al Servei Lingüístic. Per aquest motiu, fer un canvi
cap a la contractació de més tècnics a temps complet no resultaria més car en termes
relatius, atès que permetria guanyar hores de treball.

El cost unitari anual del professorat és el següent:
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Tipus H/set. Sou Seguretat Social Total
Tècnic grup I 35 h 3.491.295 PTA 1.114.048 PTA 4.605.343 PTA
Assoc. B 6 h 928.996 PTA 299.230 PTA 1.228.226 PTA
Assoc. A 3 h 464.498 PTA 149.615 PTA 614.113 PTA
Encàrrecs rector 4.550 PTA/h

Això representa que, amb el sou d’un tècnic grup I (4.605.343 PTA) es pot triar entre
contractar:

◆ 1 tècnic grup I: 35h x 41,85 setmanes = 1.462 h
◆ 7,5 ass. A: 3h x 30 setmanes = 675 h
◆ 1 encàrrec rector: a 4.550 PTA/h = 1.012 h
Així, doncs, l’opció fins ara mantinguda de contractar bàsicament professorat a

temps parcial genera un nombre d’hores de treball sensiblement inferior al que es
podria obtenir amb places de tècnic a temps complet.

LA GESTIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI

Prenent com a referència les dades aportades corresponents a 1996, i deixant de banda
el que s’ha dit respecte del professorat, els ingressos del Servei Lingüístic són una mica
inferiors a les seves despeses.

Cal tenir en compte que no hi ha una activitat d’oferta de serveis d’assessorament o
de cursos a mida a l’exterior que pugui generar més demanda externa. És molt probable
que si aquesta activitat de promoció es realitzés, la demanda externa es podria incre-
mentar, cosa que faria incrementar els ingressos del Servei. D’altra banda, una major
capacitat d’assessorament intern permetria assumir encàrrecs que ara no es poden aten-
dre, la qual cosa també repercutiria en els ingressos.

Caldria de manera paral·lela revisar els preus vigents, per tal d’homologar els serveis
en les diverses llengües, incrementant els preus del cursos de català i garantint la cor-
recció gratuïta dels textos institucionals en castellà. Igualment és convenient revisar la
gratuïtat d’alguns serveis de correcció, com ara els articles de revista.

INFRAESTRUCTURA

Les previsions de la nova ubicació del Servei, d’acord amb aquesta Proposta marc, han
de tenir en compte bàsicament dos elements. El primer és l’increment notable del per-
sonal a temps complet. El segon és el de l’assignació al Servei de dues aules pròpies,
amb capacitat de fins a quaranta alumnes. Amb un quadre de cursos permanents com
l’actual, el Servei no pot dependre completament de les aules que faciliten els diferents
centres de la URV o altres institucions.

La futura ubicació del Servei està prevista a la plaça del Pallol, en espais parcial-
ment ocupats per la Facultat de Ciències Jurídiques i, en principi, cobrirà aquestes
necessitats des del moment en què la Facultat de Ciències Jurídiques es traslladi al seu
nou edifici. Serà necessari resoldre mitjançant acords concrets els problemes d’infraes-
tructura del Servei durant el període de transició entre la data d’acabament de les obres
que actualment es realitzen en aquests espais i la de trasllat de la Facultat de Ciències
Jurídiques (especialment en el curs 1998-99).

OBJECTIUS I CRITERIS RECTORS DE LA PROPOSTA MARC

Aquesta Proposta de consolidació del Servei Lingüístic s’orienta a la consecució dels
objectius següents:

1. Millorar la capacitat d’atendre la demanda interna de la URV incrementant la
capacitat d’assessorament, traducció i correcció de textos.

2. Continuar aplicant la política lingüística de la URV.
3. Optimitzar l’oferta de cursos per satisfer la demanda interna i externa.
4. Oferir serveis a l’exterior d’assessorament, traducció i correcció.
5. Obtenir més rendibilitat de les partides destinades a la contractació de personal.
6. Generar, en la mesura que sigui possible, recursos econòmics per a la URV.

Per aconsequir d’aquests objectius se seguiran els criteris següents:
1. Substituir l’actual direcció docent del Servei per una direcció tècnica.
2. Dotar el Servei d’un nucli suficient de personal que treballi a dedicació completa,

de tal manera que el personal a temps parcial serà complementari, en funció de les
necessitats de cursos o d’assessorament.

3. Per tal que el Servei arribi a autofinançar-se al més aviat possible: revisar els preus
actuals, i endegar accions concretes per tal d’incentivar la demanda, tant interna com
externa.

4. Dotar al Servei d’una ubicació definitiva adequada i suficient.

PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ DEL PERSONAL

Revisat el funcionament del Servei, hom pensa que l’estructura bàsica s’ha de configu-
rar de la manera següent:
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1. Direcció i Coordinació del Servei
La direcció coordinació del Servei hauria d’estar assignada a un tècnic, tal com succeeix
en altres serveis. Una de les tasques prioritàries a potenciar pel nou responsable seria la
promoció externa del servei. En previsió d’una major activitat de serveis interns i externs
de correcció i traducció, caldrà també optimitzar el funcionament d’aquestes activitats.
Probablement serà també convenient crear la figura d’un cap d’estudis, encarregat de pro-
gramar i coordinar tota l’activitat docent del Servei. Com fins ara, un dels tècnics de llen-
gua catalana seria el responsable de l’aplicació de la política lingüística.

En la preparació dels detalls d’aquesta reorganització cal mantenir un estret con-
tacte, com fins ara, amb els dos tècnics de plantilla ja existents i amb l’actual directora
del Servei.

En la previsió econòmica s’ha previst el manteniment de dos complements de càr-
rec, en els mateixos termes que ja existien.

2. Àrees
Es manté l’actual subdivisió en dues àrees lingüístiques pel que fa a distribució de l’acti-
vitat docent i d’assessorament.

Per calcular les necessitats de personal s’ha pres com a referència les hores imparti-
des durant el curs 1996-97. El fet que durant el curs 1997-98 hi hagi una previsió de
cursos superior, haurà de comportar també uns ingressos superiors i, per tant, no afecta
el raonament bàsic.

Per contractar el personal a temps parcial s’ofereixen dues opcions: professors asso-
ciats o encàrrecs de rector. Probablement la millor solució serà una fórmula mixta entre
ambdues possibilitats.

LLENGUA CATALANA

Es proposa la contractació de dos tècnics més a temps complet. Dos dels tècnics farien
tasques docents (18 hores setmanals). A més, disposarien d’unes cinc hores setmanals
per a preparació de classes i de 12 hores setmanals per a tasques d’assessorament.

El tercer tècnic, en funció de la seva participació en la direcció, podria assumir un
mínim de 6 hores de classe setmanals.

D’aquesta manera, entre els tres tècnics podrien assumir la docència equivalent a
14 grups de 90 h durant el curs.

En relació amb les hores impartides el curs 1996-97, quedarien per cobrir 220
hores. Cal tenir en compte que els cursos d’Erasmus i de “4 motors” estan subvencio-
nats externament; tot i amb això, no es descompten aquestes 140 hores per tal de poder
conservar com a referència els ingressos de 1996, que inclouen les subvencions.

Els cursos d’estiu fins ara són de 60 h, només durant el mes de juliol. Si es pot distri-
buir l’oferta entre els tres mesos juliol-agost-setembre, es podria aprofitar millor la capa-
citat docent dels tècnics i reduir de manera substancial la participació de professorat
extern. Per exemple, si els tècnics garanteixen 240 h, en quedarien 180 per cobrir.

IDIOMES MODERNS

LLENGUA ANGLESA

Es proposa la contractació de dos tècnics més a temps complet. Un dels tres tècnics
faria tasques docents (18 hores setmanals). A més, disposaria d’unes cinc hores setma-
nals per a preparació de classes i de 12 hores setmanals per a tasques d’assessorament.
Un segon tècnic es destinaria de manera prioritària durant el curs a tasques de correcció
i traducció, tot i que hauria d’impartir 6 hores de classe setmanals i col·laborar en els
cursos d’estiu.

El tercer tècnic, en funció de la seva participació en la direcció, podria assumir un
mínim de 6 hores de classe setmanals.

Així, doncs, entre els tres tècnics assumirien, com a mínim, la docència equivalent a
10 grups de 90 h durant el curs.

En relació amb les hores impartides el curs 1996-97, quedarien per cobrir 850 hores.
Durant l’estiu, els tècnics cobririen 3 dels quatre grups previsibles i quedarien per

cobrir 90 h.

LLENGUA ALEMANYA

La demanda existeix, de manera constant, i és previsible que es pugui incrementar, si es
fa la necessària activitat.

Es proposa la contractació d’un tècnic a temps complet. Faria tasques docents (18
hores setmanals). A més, disposaria d’unes cinc hores setmanals per a preparació de
classes i de 12 hores setmanals per a tasques d’assessorament. Cobreix totes les necessi-
tats actuals i té un marge per assumir més demanda.

LLENGUA ESPANYOLA

La demanda existeix, pel que fa a correccions, i, en menor mesura, a cursos.
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Es proposa la contractació d’un tècnic a temps complet. Durant el curs es faria càr-
rec dels cursos de castellà per a estrangers i per a estudiants Erasmus, i de l’assessora-
ment intern, fonamentalment correcció de documents administratius. Durant l’estiu
cobriria les necessitats de cursos i de correcció de textos.

ALTRES LLENGÜES: ITALIÀ I FRANCÈS

La demanda actual de cursos i de traduccions/correccions no justifica l’existència de
personal a temps complet. Hi ha molt poques necessitats d’assessorament. Es contracta-
ria, doncs, personal per impartir cursos o fer traduccions/correccions d’aquestes o altres
llengües segons la demanda.

DESPESES DE PERSONAL DEL SERVEI LINGÜÍSTIC

(opció encàrrecs rector)

Plantilla actual
(2 tècnics grup I, 1 C16, 1 D12) 16.499.750 PTA
Complements Direcció 1.049.028 PTA

ÀREA DE LLENGUA CATALANA

Tècnic 1 4.605.343 PTA
Tècnic 2 4.605.343 PTA

Encàrrecs rector
400 h x 4.550 PTA/h 1.820.000 PTA

ÀREA D’IDIOMES MODERNS

Llengua anglesa
Tècnic 3 4.605.343 PTA
Tècnic 4 4.605.343 PTA

Encàrrecs rector
940 h x 4.550 PTA/h 4.277.000 PTA

Llengua alemanya
Tècnic 5 4.605.343 PTA

Llengua espanyola
Tècnic 6 4.605.343 PTA

ALTRES LLENGÜES 

Francès
270 h x 4.550 PTA/h 1.228.500 PTA

Italià
220 h x 4.550 PTA/h 1.001.000 PTA
TOTAL 53.507.336 PTA

DESPESES DE PERSONAL DEL SERVEI LINGÜÍSTIC

(opció associats)

Plantilla actual
(2 tècnics grup I, 1 C16, 1 D12) 16.499.750 PTA
Complements Direcció 1.049.028 PTA

ÀREA DE LLENGUA CATALANA

Tècnic 1 4.605.343 PTA
Tècnic 2 4.605.343 PTA
5 assoc. A 3.070.565 PTA

ÀREA D’IDIOMES MODERNS

Llengua anglesa
Tècnic 3 4.605.343 PTA
Tècnic 4 4.605.343 PTA
11 assoc. A 6.755.243 PTA

Llengua alemanya
Tècnic 5 4.605.343 PTA

Llengua espanyola
Tècnic 6 4.605.343 PTA
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ALTRES LLENGÜES

Francès
3 assoc. A 1.842.339 PTA

Italià
3 assoc. A 1.842.339 PTA
TOTAL 58.691.322 PTA

CAPACITAT POTENCIAL DEL SERVEI

Amb les despeses de 1996, de 50.902.356, el Servei va obtenir aproximadament 7.800
hores de treball, exclòs el personal de plantilla de Secretaria. Amb les previsions que
aquí es proposen, el nombre d’hores de treball previst és aproximadament de 13.000.

És a dir, que s’obté un increment del 66,6% d’hores de treball amb un augment de
despeses que varia, segons l’“opció encàrrecs de Rector” o l’“opció associats”, d’un
5,11% a un 15,30%.

A més, l’increment dels ingressos del Servei que s’haurà de derivar de la major
capacitat operativa permetrà, en tot cas, tendir a eliminar-ne el dèficit global.

A continuació s’indica un desglossament aproximat de les capacitats del Servei
segons la Proposta marc. Però cal tenir en compte que es tracta d’una estimació basada
en les dades del curs 96-97. Qualsevol increment de cursos comporta automàticament
la necessitat de noves contractacions, però en tot cas genera uns ingressos superiors al
cost d’aquests nous contractes, de tal manera que no és rellevant respecte de l’argumen-
tació de fons.

Àrea de Llengua Catalana

Capacitat docent: Els tècnics podrien assumir durant l’hivern un màxim de 14 grups de
90 h, i durant l’estiu, un màxim de 4 grups de 60 h Amb el professorat complementari
disposarien de 400 o 450 h (segons l’opció) a utilitzar durant l’hivern o l’estiu segons les
necessitats.

Capacitat assessorament: Sense comptar amb la col·laboració del tècnic eventual-
ment implicat en la Direcció, disposarien de 24 h/setmana durant l’hivern i de 30 h/set-
mana, durant l’estiu.

Àrea d’Idiomes Moderns

Llengua anglesa
Capacitat docent: Els tècnics podrien assumir durant l’hivern un màxim de 10 grups de
90 h i durant l’estiu, un màxim de 4 grups de 60 h. Amb el professorat complementari
disposarien de 940 o 990 h (segons l’opció) a utilitzar durant l’hivern o l’estiu segons les
necessitats.

Capacitat assessorament: Sense comptar la col·laboració del tècnic eventualment
implicat en la Direcció, disposarien de 39 h/setmana durant l’hivern i de 30 h/setmana
durant l’estiu.

Llengua alemanya
Capacitat docent: El tècnic podria assumir durant l’hivern un màxim de 6 grups de 90 h
i durant l’estiu, un màxim de 2 grups de 60 h.

Capacitat assessorament: hivern, 12 h/setmana; estiu, 15 h/setmana.

Llengua espanyola
Capacitat docent: El tècnic podria assumir durant l’hivern un màxim de 6 grups de 90 h
i durant l’estiu, un màxim de 2 grups de 60 h.

Capacitat assessorament: hivern, 12 h/setmana; estiu, 15 h/setmana.

Altres llengües
Es cobreixen les necessitats dels cursos. Si la demanda és inferior es pot reduir el nom-
bre de professors o cobrir eventuals demandes d’assessorament.

PLA D’APLICACIÓ DE LA PROPOSTA

La implantació de la proposta haurà de ser esglaonada, segons un procés de transició.
De moment, la planificació del curs 1997-98 s’ha fet com fins ara.

Malgrat que durant el curs 1997-98 es facin alguns passos concrets, l’objectiu és
que la proposta s’incorpori a la planificació del curs 1998-99.

D’aquesta manera podrem des d’ara donar coneixement de la decisió a tots els inte-
ressats amb una antelació raonable, i estudiar els problemes particulars que se’n puguin
derivar.

Les noves places de tècnic grup I s’activaran en funció de les disponibilitats pressu-
postàries, com a màxim, en dos cursos 1997-98 i 1998-99.

El calendari d’aplicació previst és el següent:

Núm. 6



Full Oficial 22 / 27 d’octubre de 199715

1. Junta de Govern: aprovació de la Proposta marc.
2. Decisió sobre l’estructura de direcció del Servei i nomenament del(s) responsa-

ble(s) (desembre 1997).
3. Revisió de preus del Servei, lligada al Pressupost 1998 (desembre 1997).
4. Estudi dels problemes d’ubicació física del Servei (gener-març 1998).
5. Planificació d’activitats curs 1998-99 (març-abril 1998).
6. Estudi dels aspectes de contractació i del ritme de convocatòries (març-abril

1998).
7. Convocatòria de les noves places Servei (entre juliol i setembre 1998).
8. Convocatòria de les places pendents (entre juliol i setembre 1999).

7  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la Normativa d’associacions
d’estudiants de la URV (art. 112 Estatuts), que figura com a annex:

NORMATIVA D’ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS

PREÀMBUL
Els Estatuts de la URV, reconeixent el dret constitucional d’associació, el concreten en
l’àmbit dels drets de l’alumnat, com a dret a “associar-se lliurement i crear les pròpies orga-
nitzacions, així com rebre un suport adequat tant pel que fa a material com a instal·lacions,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat Rovira i Virgili”.

Això palesa la voluntat de potenciar l’associacionisme estudiantil com a eina de la
qual els estudiants es doten per a un millor exercici dels altres drets que els reconeix
l’article 112 dels Estatuts de la URV, i en especial el de participació en els òrgans de
govern i de gestió de la Universitat.

Per tal de desenvolupar la disposició esmentada, s’adopta la present Normativa
d’associacions d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.

ARTICLE 1
1. La present Normativa s’aplica a les associacions d’estudiants de la URV.
2. En aquesta Normativa s’entén per associació d’estudiants de la URV qualsevol

col·lectiu d’estudiants que tingui com a àmbit principal d’actuació el de la Universitat
Rovira i Virgili, d’acord amb les funcions bàsiques de la URV, previstes en els seus Esta-
tuts; que s’hagi constituït com a associació d’acord amb la legislació vigent, i que com a
tal hagi estat inscrita al Registre d’Associacions d’Estudiants de la URV.

3. En aquesta Normativa s’entén per associació representativa d’estudiants de la
URV qualsevol associació d’estudiants que, tenint com a finalitat principal la represen-
tació dels estudiants, presenti candidatures a les eleccions de representants d’estudiants
en els òrgans de govern de la URV (Claustre, Junta de Govern, junta de centre, consell
de departament).

ARTICLE 2
1. Es crea un Registre d’associacions d’estudiants de la URV (en endavant el Regis-

tre) amb dues seccions al Vicerectorat d’Estudiants i Cooperació Exterior. A la secció 1a
s’hi inscriuran les associacions representatives i a la secció 2a la resta d’associacions. 

2. El col·lectiu que vulgui sol·licitar la inscripció al Registre en la secció que corres-
pongui haurà de presentar una sol·licitud dirigida al vicerector d’Estudiants i Coopera-
ció Exterior, acompanyada d’una còpia dels seus Estatuts, degudament registrats pel
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i de les dades d’identificació
dels seus representants, segons l’imprès que se’ls facilitarà.

ARTICLE 3
1. La decisió que denegui la inscripció només podrà fonamentar-se en el fet que la

naturalesa del col·lectiu sol·licitant no es correspongui amb el que preveu l’article 1 o
en la manca dels documents previstos en l’article 2.2.

2. Una associació podrà ser donada de baixa en el Registre pels motius següents:
a) Sol·licitud de la mateixa associació.
b) Constatació de la seva extinció de fet segons decisió del Consell d’Associacions.
c) Incompliment greu dels deures previstos en l’article 5 segons decisió del Consell

d’Associacions.
d) Modificació posterior dels Estatuts de l’Associació, de tal manera que la seva

naturalesa esdevingui incompatible amb l’article 1.
3. Contra la resolució que denegui la inscripció d’una associació o la que doni de

baixa una associació es podrà interposar recurs davant del rector de la URV, sens perju-
dici dels recursos legalment previstos.

ARTICLE 4
Són drets de les associacions d’estudiants:

a) Rebre suport perquè funcionin, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la
infraestructura de la Universitat Rovira i Virgili.
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b) Tenir accés a les partides econòmiques per dur a terme activitats culturals en les
mateixes condicions que qualsevol col·lectiu d’estudiants.

c) Ser convocades i participar, amb veu i sense vot, en les reunions de la Comissió
d’Estudiants, d’acord amb el que preveu el seu Reglament.

ARTICLE 5
Són deures de les associacions:

a) Observar aquesta Normativa, els Estatuts i altres normes de la Universitat, i el
conjunt de la legislació vigent.

b) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat.
c) Respectar els membres de la comunitat universitària.
d) Comunicar al Registre qualsevol canvi en els seus Estatuts o en les dades corres-

ponents als seus representants.
e) Presentar una Memòria anual de les activitats realitzades.
f) Justificar les despeses realitzades a càrrec del pressupost de la URV.

ARTICLE 6
1. Es crea el Consell d’Associacions d’Estudiants de la URV (en endavant el Consell),

com a òrgan consultiu de la URV.
2. El Consell està compost per:
a) El rector/a o el vicerector/a en qui delegui, que el presidirà.
b) Un representant de cadascuna de les associacions representatives inscrites en la

Secció 1a del Registre.
c) Tres representants, designats de manera rotatòria per les associacions inscrites en

la Secció 2a del Registre i elegits per aquestes.
3. Una de les persones representants de les associacions farà les funcions de secre-

tari/ària del Consell.
4. Els membres del Consell seran renovats cada dos anys.
5. Les vacants eventuals es cobriran un cop a l’any.

ARTICLE 7
1. Per adoptar decisions vàlides serà necessària la presència de la meitat dels mem-

bres del Consell en primera convocatòria i d’un terç dels membres en segona convoca-
tòria, inclòs el president o persona en qui delegui.

2. Les decisions del Consell es prendran per majoria simple, sempre que la present
Normativa no especifiqui un altre procediment.

ARTICLE 8
Són funcions del Consell:

a) Elaborar el Reglament de funcionament.
b) Aprovar les altes i decidir les baixes del Registre.
c) Examinar les memòries anuals i les justificacions de despeses de funcionament

presentades per les associacions.
d) Recomanar modificacions de la present Normativa, aprovades per majoria abso-

luta dels membres del Consell.
e) Recomanar modificacions de la Normativa electoral pel que fa a l’alumnat, apro-

vades per majoria absoluta dels membres del Consell.
f) Proposar al vicerector la distribució de les assignacions pressupostàries destinades

a les associacions.
g) Fer recomanacions al vicerector sobre qualsevol aspecte de la vida universitària

d’interès per als estudiants.
h) Demanar informació als òrgans de govern de la Universitat sobre aquells afers i

qüestions que impliquin directament l’alumnat i informar els òrgans esmentats quan se
sol·liciti l’opinió del Consell.

ARTICLE 9
El Consell serà convocat pel president, a iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part
dels membres.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. El Registre entrarà en funcionament en un termini màxim d’un mes a comptar des

de la data d’aprovació de la present Normativa.
2. El Consell d’Associacions es constituirà en un termini màxim de tres mesos a

comptar des de la data d’aprovació de la present Normativa.
3. El vicerector donarà d’alta d’ofici les associacions enregistrades fins al moment

de la constitució del Consell d’Associacions.
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8  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova el marc general de la Universitat
d’Estiu de Tarragona de la URV (UET), que figura com a annex:

MARC GENERAL DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU DE TARRAGONA

La Universitat d’Estiu de Tarragona és aquella estructura de la Universitat Rovira i Virgili
encarregada d’organitzar i dur a terme estudis universitaris durant els mesos d’estiu, al
marge dels plans d’estudis reglats que s’imparteixen durant el curs acadèmic.

OBJECTIU

Crear durant l’estiu un espai multidisciplinari d’intercanvi intel·lectual, professional i
humà, de nivell universitari, que sigui freqüentat per especialistes de solvència recone-
guda en els camps més diversos. En aquest espai es potenciaran al mateix nivell:

a) L’aspecte cientificoprofessional, l’aspecte acadèmic amb una oferta adient i equi-
librada de crèdits i la formació permanent.

b) L’aspecte cultural i lúdic que potenciarà l’extensió universitària i la projecció ciu-
tadana. 

TIPUS DE CURSOS

1. Cursos d’alta divulgació i fòrums de debat
Tindran per finalitat exposar diversos punts de vista o diverses perspectives de treball
sobre temes actuals, així com potenciar-ne el debat. Durada: entre 10 i 30 hores.

En cada edició se n’oferirà almenys un. Se’n pot portar a terme un per setmana
(màxim dos).

2. Seminaris i tallers
Seran la base de les activitats acadèmiques de la Universitat d’Estiu. Oferiran el desen-
volupament monogràfic d’un tema en els vessants teòric, pràctic o professional, des
d’una perspectiva unidisciplinar o multidisciplinar. Durada: entre 10 i 30 hores.

DESTINATARIS DELS CURSOS

Els destinataris dels cursos d’alta divulgació i dels fòrums de debat es definiran a partir
del seu programa. Els tallers i els seminaris aniran adreçats als sectors universitaris i als
professionals.

Cadascun dels cursos farà constar la valoració acadèmica que se li adjudica, els cri-
teris d’avaluació, i l’àmbit i cicle en què la valoració acadèmica (en crèdits) és vigent.
També es farà constar quins cursos poden ser validats en l’àmbit professional com a
activitats de formació permanent.

OFERTA LUDICOCULTURAL COMPLEMENTÀRIA

L’oferta complementària formarà part del programa general dels cursos, tallers i semina-
ris, tindrà en compte l’especificitat cultural de la zona i inclourà concerts, visites, etc. 

PRESSUPOST

El pressupost de la Universitat d’Estiu de Tarragona (UET), juntament amb el programa
de cada edició, el règim de retribucions a l’activitat docent i els preus de les matrícules,
seran aprovats anualment per la Junta de Govern.

Els ingressos tindran vies principals:
a) les matrícules
b) l’esponsorització
Excepcionalment es comptarà amb l’aportació de la URV, d’acord amb les seves dis-

ponibilitats pressupostàries.

MODEL DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU

Estructura
La UET comptarà amb un professor/a de la URV que en serà el coordinador/a de les
activitats, nomenat/da pel rector, i que dependrà directament del vicerector/a correspo-
nent.

La Universitat d’Estiu tindrà un nombre variable de cursos, tallers i/o seminaris,
cadascun dels quals tindrà el seu programa específic. Les activitats culturals i lúdiques i
serveis generals seran compartits per tots els cursos.

El professorat de la UET serà extern: d’altres universitats, centres de recerca o món
professional qualificat. Excepcionalment, en casos de reforç d’activitats, tallers o sessi-
ons pràctiques, hi podrà participar professorat de la URV.

La direcció de cadascun dels cursos, tallers i/o seminaris s’encarregarà a una per-
sona de prestigi de fora de la URV. La secretaria correrà a càrrec d’un professor/a de la
URV, que farà les feines de coordinació, enllaç, proposta i execució del programa.

La Universitat d’Estiu pot aprofitar l’estructura per acollir la celebració d’esdeveni-
ments acadèmics i culturals paral·lels, organitzats per altres entitats o institucions amb
les quals la URV tingui establerts (o hi pugui establir) convenis de col·laboració.
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Calendari
Setembre-octubre: tancament de les propostes de cursos, tallers i/o seminaris per a

l’edició següent.
Novembre i desembre: elaboració i aprovació dels programes i pressupostos.
Març-abril: divulgació dels programes.
Juny: matrícula.
Juliol: desenvolupament del programa d’estiu. Recollida de propostes per a l’edició

següent.

9  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aproven els cursos de postgrau, que
figuren com a annex:

Teaching English as Language of International Communication (M.Telic)/ Ensenya-
ment d’Anglès com a Segona Llengua.

Màster d’Especialització en Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

10  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova ratificar els acords presos en
les comissions delegades, que figuren com a annex:

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

NORMATIVA D’ACCÉS AL SEGON CICLE DE LA LLICENCIATURA EN BIOQUÍMICA
PER AL CURS 1997-98

1. Accés
D’acord amb la Normativa vigent, podran accedir als estudis de la llicenciatura en Bio-
química els sol·licitants que tinguin complet el primer cicle de Química, Biologia, Far-
màcia, Medicina i Veterinària, i que siguin admesos a la preinscripció que s’ha de fer a
la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili.

2. Criteris de selecció dels preinscrits
La Comissió Acadèmica de Bioquímica és l’òrgan que seleccionarà i prioritzarà les
sol·licituds. Seguirà la puntuació obtinguda en l’expedient acadèmic, segons el procedi-
ment de valoració següent.

La mitjana de l’expedient s’obtindrà d’acord amb la taula d’equivalències següent:
◆ Suspens = 0
◆ Aprovat compensat = 1
◆ Aprovat = 1
◆ Notable = 2
◆ Excel·lent = 3
◆ Matrícula d’honor = 4
Per als plans d’estudis vells es farà la mitjana aritmètica.
Per als plans d’estudis que han adoptat el sistema de crèdits es farà una ponderació

de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura seguint el criteri següent: 
La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que

correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crè-
dits totals de l’ensenyament corresponent o els realment cursats, en el cas d’haver-los
superat per ajustar-se a la distribució del pla d’estudis. En els expedients amb reconeixe-
ment 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.

A aquests efectes:
◆ Les assignatures convalidades tenen l’equivalència d’aprovat
◆ Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre

de procedència.
◆ El reconeixement de crèdits que no tingui qualificació no es tindrà en compte a

l’efecte de ponderació. 
Es tindrà en compte el nombre de convocatòries.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a la Secretaria de la Facultat de Química de

Tarragona (plaça Imperial Tàrraco, 1), mitjançant una instància amb la documentació
següent:

◆ Certificat acadèmic oficial o fotocòpia compulsada en què constin les convocatò-
ries dels estudis cursats.

◆ Curriculum vitae.
Per al curs 1997/98 el nombre de places de nou ingrés de l’ensenyament de Bioquí-

mica és de 30.
El termini per presentar les instàncies és des de l’1 de juliol fins al 22 de setembre de

1997.
La llista d’admesos es farà pública el 25 de setembre de 1997.
En cas de sol·licituds denegades, els alumnes podran presentar recurs ordinari

davant el rector.
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NORMATIVA D’ACCÉS AL SEGON CICLE D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA

1. Accés 
Podran accedir al segon cicle d’Enginyeria Informàtica els alumnes que en el moment
de matricular-se estiguin en alguna d’aquestes situacions:

◆ Estiguin en possessió del títol d’Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Gestió.
◆ Estiguin en possessió del títol d’Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Sistemes.
◆ Estiguin en possessió del títol de Diplomat/da en iInformàtica.
◆ Hagin completat el primer cicle d’Enginyeria Informàtica i hi hagin aconseguit

almenys 150 crèdits. 

2. Preinscripció
Per demanar plaça en aquest ensenyament els alumnes hauran de presentar a la Secre-
taria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria durant el mes de juliol els documents
següents:

◆ Una sol·licitud segons el model de l’annex, emplenada i signada.
◆ Un certificat –original o compulsat– de les qualificacions obtingudes per assigna-

tura i convocatòria en l’ensenyament que els ha de donar accés a aquest segon cicle. Si
el pla d’estudis és per crèdits, ha d’indicar el nombre de crèdits de cada assignatura i, si
s’escau, els crèdits reconeguts per altres motius.

◆ Una fotocòpia compulsada del títol d’Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Ges-
tió o en Informàtica de Sistemes o de Diplomat/da en Informàtica o del resguard. En el
cas d’un alumne que vingui del primer cicle d’Enginyeria en Informàtica, cal un certifi-
cat que indiqui explícitament que el té aprovat en total (si és que el certificat del parà-
graf anterior no ho indica). Els alumnes que no disposin d’aquesta documentació
podran presentar-la dins el termini que se’ls indiqui en la comunicació de concessió de
plaça, si s’escau.

3. Selecció
La selecció anirà a càrrec d’una comissió que es constituirà nomès per a aquest fi, la
qual estarà composta pels membres següents:

◆ El sotsdirector acadèmic responsable dels ensenyaments d’Informàtica
◆ El cap de Secretaria.
◆ Un alumne, escollit pels delegats dels ensenyaments d’Informàtica entre ells matei-

xos
Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, s’atorgarà plaça als

alumnes que obtinguin la puntuació global més alta segons el criteri de puntuació des-
crit més avall. De tots els alumnes que obtinguin una mateixa puntuació global, o bé
obtindran plaça tots o bé no n’obtindran cap. A més, es farà una llista d’espera amb la
resta dels alumnes, en ordre descendent de puntuació global.

El criteri de puntuació serà el següent:
a) A cada assignatura i convocatòria que figuri en el certificat de qualificacions se li

assignarà una puntuació d’acord amb aquesta taula:
◆ Suspens/no presentat: 0
◆ Aprovat compensat: 1
◆ Aprovat: 1
◆ Notable: 2
◆ Excel·lent: 3
◆ Matrícula d’honor: 4
◆ Assignatura convalidada: 1
◆ Assignatura adaptada: segons la qualificació original.
b) La puntuació global esmentada serà la mitjana A/B arrodonida a centèsimes de

les puntuacions del paràgraf a), tenint en compte el següent:
◆ Si el pla d’estudis té crèdits, cada puntuació es multiplicarà pel nombre de crèdits

corresponent, i A serà la suma d’aquests productes. B serà la suma del nombre de crè-
dits de totes aquestes assignatures.

◆ Si el pla d’estudis no té crèdits, A serà la suma de les puntuacions de les diferents
assignatures que figuren al certificat, i B serà el nombre assignatures.

◆ Els crèdits reconeguts només es tindran en compte quan tinguin qualificació.

4. Comunicació de l’eventual admissió
No més tard del 20 de setembre es comunicarà personalment a cada alumne que hagi
presentat la sol·licitud dins el termini si està admès, si està a la llista d’espera, o si no pot
ser admès en cap cas aquell any. A més, es publicarà una llista d’admesos i de no adme-
sos; en el cas dels no admesos, s’especificarà del motiu de la no admissió i s’indicarà
explícitament que poden recórrer contra aquesta decisió davant el rector.

Un cop acabat el termini de matrícula, si el nombre d’alumnes matriculats no arriba
al de places, s’oferirà plaça als alumnes de la llista d’espera que tinguin la puntuació
mitjana més alta; a tots aquells que tinguin la mateixa puntuació global que aquell a qui
s’oferia l’última plaça se’ls n’oferirà també.
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5. Matrícula
Els alumnes que obtinguin plaça es podran matricular dins el termini amb la documen-
tació que se’ls indiqui en la comunicació de la concessió de la plaça.

NORMATIVA D’ACCÉS AL SEGON CICLE DE LA LLICENCIATURA DE
FILOLOGIA ANGLESA, FILOLOGIA CATALANA I FILOLOGIA HISPÀNICA

1. La Comissió Acadèmica del ensenyaments de Filologia serà l’encarregada de fixar el
nombre d’alumnes admesos al segon cicle de les llicenciatures de Filologia Anglesa, Filo-
logia Catalana i Filologia Hispànica si de la selecció de les sol·licituds presentades en
sobrepassa el nombre prèviament fixat (acord de Junta de Facultat del 19 de juny de 1997).

2. Podran accedir al segon cicle de Filologia Anglesa, Catalana i Hispànica, a més
dels qui cursin el primer cicle dels respectius estudis, els que hagin superat el primer
cicle de qualsevol Filologia (pla nou i pla vell) i hagin superat, si no ho han fet abans,
els crèdits que s’especifiquen en el punt 4 d’aquesta Normativa.

3. L’accés al segon cicle de la llicenciatura de Filologia Anglesa, Catalana i Hispà-
nica està condicionat pel nombre de places que es fixi anualment i del qual es farà la
publicitat corresponent. Les dades de preinscripció, que es durà a terme al setembre, es
faran públiques cada any.

4. Seguint les directrius de l’Ordre de l’11 de setembre de 1991 (BOE núm. 231 del
26 de setembre de 1991) per la qual es determinen les titulacions i els estudis de primer
cicle i els complements de formació per a l’accés als ensenyaments conduents a
l’obtenció del títol de Llicenciat/da en Filologia Anglesa, Filologia Catalana i Filologia
Hispànica, s’estableixen les assignatures següents:

a) Filologia Anglesa
Catorze crèdits de llengua anglesa
◆ 270405 Llengua Anglesa I (4,5 crèdits)
◆ 270406 Llengua Anglesa II (4,5 crèdits)
◆ 270407 Sintaxi Anglesa (3 crèdits)
◆ 270408 Morfologia Anglesa I (3 crèdits)
Dotze crèdits de literatura anglesa
◆ 270411 Literatura Anglesa Segle XIX (4,5 crèdits)
◆ 270412 Literatura Anglesa Segle XX (4,5 crèdits)
◆ 270413 Comentari de Textos Anglesos (4,5 crèdits)
b) Filologia Catalana
Catorze crèdits de llengua catalana
◆ 270001 Fonètica i Fonologia I (4,5 crèdits)
◆ 270002 Fonètica i Fonologia II (4,5 crèdits)
◆ 270003 Morfosintaxi (6 crèdits)
Dotze crèdits de literatura catalana
◆ 270025 Literatura Catalana Contemporània Segle XX (6 crèdits)
◆ 270026 Literatura Romànica (6 crèdits)
c) Filologia Hispànica
Catorze crèdits de llengua espanyola
◆ 270207 Morfosintaxi Espanyola I (6 crèdits)
◆ 270208 Morfosintaxi Espanyola II (6 crèdits)
◆ 270209 Història de la Filologia Espanyola (6 crèdits)
Dotze crèdits de literatura espanyola
◆ 270212 Introducció a la Literatura Espanyola 

(Edat Mitjana i Segle d’Or) (6 crèdits)
◆ 270212 Introducció a la Literatura Espanyola

(Moderna i Contemporània) (6 crèdits)
5. Si la demanda de places sobrepassa la capacitat abans esmentada, la Comissió Aca-

dèmica ordenarà les sol·licituds d’acord amb els criteris que es descriuen a continuació.
a) Expedient acadèmic (5 punts)
Per determinar els punts es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient correspo-

nent al estudis que donen l’accés a la llicenciatura*, d’acord amb el procediment següent:
◆ 5 punts: mitjana superior a 8
◆ 4 punts: mitjana entre 7 i 7,99
◆ 3 punts: mitjana entre 6 i 6,99
◆ 2 punts: mitjana entre 5,5 i 5,99
◆ 1 punt: mitjana entre 5 i 5,49
b) Haver cursat com a crèdits lliures assignatures que es consideren complementà-

ries al segon cicle de la llicenciatura que es vol cursar (2 punts)
Per accedir al segon cicle de Filologia Catalana: assignatures de Llengua Llatina.
Per accedir al segon cicle de Filologia Hispànica: assignatures de Llengua Llatina.

* Per elaborar la mitjana de l’expedient es comptabilitzaran les qualificacions obtingudes.
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Per accedir al segon cicle de Filologia Anglesa: assignatures de Llengua Anglesa.
c) Haver cursat en el moment de la petició les assignatures corresponents als com-

plements de formació (2 punts)
d) Estar en possessió del títol de Llicenciat/da en alguna Filologia (1 punt)
6. Les sol·licituds es classifiquen i s’ordenen per ordre decreixent de puntuació fins

a completar la respectiva quota. En cas d’empat entre dos o més sol·licitants, realitzaran
una entrevista amb la persona/es que designi la Comissió d’Accés.

7. La llista d’admesos, exclosos i la d’espera, en cas que n’hi hagi, es faran públi-
ques al tauler d’avisos de la Facultat.

La resolució de la Comissió es notificarà a les persones interessades, les quals dispo-
saran del termini d’un mes, a comptar des de la data de recepció de la notificació, per-
què interposin recurs davant el rector, si s’escau.

◆ Annexos modificats del Pla d’estudis de Graduat/da Superior en Arqueologia.
◆ Annexos modificats en els dossiers de les sis especialitats dels plans d’estudis de

Mestre (1977).

COMISSIÓ DELEGADA DE POLÍTICA CIENTÍFICA

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ PIR97 I APLICACIÓ

Criteris generals
La proposta de criteris que hi ha a continuació serà considerada i aprovada i/o modifi-
cada per la Comissió de Política Científica de la URV, òrgan encarregat de prioritzar de
les sol·licituds presentades.

Els criteris, per ordre de prioritat, són:
1. Criteris de qualitat cientificotècnica
◆ Projectes d’investigació (nacionals i internacionals): nombre i import econòmic.
◆ Accions especials: nombre i import econòmic.
◆ Contractes d’investigació aplicada: nombre i import econòmic.
◆ Altres contractes de prestació de serveis, de formació, etc.: nombre i import econòmic.
◆ Ajuts a la investigació: organització de congressos, incorporació de personal

investigador, etc.
◆ Qualitat científica dels cinc millors articles publicats en els darrers cinc anys.
◆ Publicacions científiques: nombre d’articles en revistes internacionals en els dar-

rers cinc anys.
◆ Publicacions científiques: nombre d’articles en revistes nacionals en els darrers

cinc anys.
◆ Altres tipus de publicacions científiques: llibre, capítol de llibre, edició, revisions.
◆ Patents, amb especificació de si es tracta d’una patent o d’un model d’utilitat, i si

es troba o no en explotació.
◆ Direcció de tesis doctorals en els darrers cinc anys.
◆ Estades en centres estrangers.
2. Utilització prevista de l’equip
Relació de grups de recerca de la URV que utilitzaran l’equip, nom del responsable

del grup, signatura de conformitat del responsable del grup, import aportat pel grup en
el cofinançament de l’equip sol·licitat, ús per part d’altres entitats manifestat per escrit
per altres entitats.

Cal presentar en un document annex aquesta informació seguint el model que hi ha
a continuació:

3. Ajuts en infraestructura científica rebuts en els darrers cinc anys
El criteri que s’utilitzarà en aquest punt és el següent: en igualtat de condicions entre

dos sol·licitants, una vegada aplicats els criteris de qualitat cientificotècnica i d’utilitza-
ció prevista de l’equip, tindrà prioritat el sol·licitant que no hagi estat subvencionat amb
anterioritat davant d’aquell altre que sí hagi estat subvencionat.

Observacions
Per tal de poder valorar la qualitat científica dels cinc millors articles publicats en els
darrers cinc anys, cal que les persones indiquin en el curriculum vitae quines són
aquestes publicacions.

El 25% de cofinançament que demana la convocatòria es refereix a l’equip sol·lici-
tat i va a càrrec del grup o grups sol·licitants. Malgrat aquesta condició, la Universitat
vol manifestar la voluntat de portar a terme una política que permeti rebaixar el 25% de
cofinançament per part del grup o grups sol·licitants. No obstant això aquesta voluntat
és, en aquests moments, només una intenció del Vicerectorat d’Investigació que neces-
sita l’aprovació de la Direcció General de Recerca. Com a conseqüència, el grup o

Nom del grup Nom del
responsable

Signatura de 
conformitat

Cofinançament Ús que en facin 
altres entitats
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grups sol·licitants s’han de comprometre formalment a cofinançar d’entrada el 25% de
l’equip sol·licitat tal com explicita la convocatòria.

Pel que fa a les altres despeses originades per l’adquisició d’un equip, el grup o
grups sol·licitants les han de valorar i, per tant, en l’imprès de sol·licitud s’han de pre-
veure. Aquestes despeses són les següents:

◆ Material complementari
◆ Obra civil i instal·lacions
◆ Personal
◆ Manteniment
◆ Altres
D’entre aquestes, quant a material complementari, obra civil i instal·lacions, la URV

s’atendrà a la política econòmica expressada pel vicerector d’Infraestructures, que, en
resum, estableix el següent:

Import de la despesa de finançament a càrrec de:
◆ <100.000 PTA 100% grup/grups
◆ entre 100.000 PTA i 1.000.000 PTA 50% grup i 50% URV
◆ >1.000.000 PTA 100% URV supeditat a la priorització RAM
Les despeses de personal quedaran supeditades a la política general de personal que

estableixi la mateixa URV. Evidentment, sempre està oberta la possiblitat que el grup o
grups sol·licitants es facin càrrec del 100% de les despeses de personal nou encarregat
del funcionament de l’equip.

Pel que fa al manteniment, el pressupost d’adquisició ha de preveure una garantia
mínima de dos anys.

COMISSIÓ DE POLÍTICA D’ESTUDIANTS I COOPERACIÓ EXTERIOR
Convocatòria de beques 1997-98: criteris generals, previsió de creixement, característi-
ques de les beques, barems aplicables a les beques de col·laboració amb la URV

1. La present convocatòria és la darrera que es fa el mes d’octubre. A partir de 1998
hi haurà només dues convocatòries anuals. La primera es farà durant els mesos d’abril o
maig i inclourà les beques d’automatrícula i les que siguin necessàries per a Universitat
d’Estiu, jornades de portes obertes, Saló de l’Ensenyament, monitor i socorristes d’estiu
del Servei d’Esports. La segona es farà el mes de juny i inclourà les beques de biblio-
teca, informàtica, BACU, Servei d’Esports, Borses i Aula d’Autoaprenentatge.

2. Les beques corresponents a cada convocatòria tindran bases pròpies i barems
específics propis.

3. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra activitat remunerada.
4. Podran gaudir d’aquestes beques aquelles persones que siguin estudiants de la

URV durant el període de durada de la beca, amb independència que es tracti d’estudi-
ants de primer o segon cicle o de qualsevol dels programes de doctorat oferts pels
departaments de la URV. Els estudiants de doctorat no gaudiran de preferència pel fet de
tenir un títol universitari.

5. Amb les sol·licituds no ateses es configurararan llistes d’espera per a cada tipus de
beca per tal d’atendre substitucions imprevistes o eventuals noves beques de curta
durada o reforços en casos justificats.

6. Aquesta previsió es pot revisar. En particular, seran objecte de reavaluació les
beques d’automatrícula i l’obertura de biblioteques en cap de setmana.

PREVISIÓ DE CREIXEMENT DE BEQUES
Nombre de places Pressupost

Tipus de beca Actual Octubre Octubre 1997 1998 199X 199X+1
1997 199X

Tot el curs
Biblioteca (feiners) 28 40 47 10.212.000 PTA 16.280.000 PTA 17.316.000 PTA 19.129.000 PTA
Biblioteca (caps de setmana) 7 6 6 2.236.000 PTA 2.664.000 PTA 2.664.000 PTA 2.664.000 PTA
Biblioteca (exàmens) 9 9 9 999.000 PTA 999.000 PTA 999.000 PTA 999.000 PTA
Prorrogues estiu 2.530.000 PTA
Infomàtica 9 16 18 3.848.000 PTA 5.920.000 PTA 6.216.000 PTA 6.660.000 PTA
BACU 10 10 10 4.070.000 PTA 4.070.000 PTA 4.070.000 PTA 4.070.000 PTA
Servei d’Esports 4 4 4 1.920.000 PTA 2.112.000 PTA 2.112.000 PTA 2.112.000 PTA
Prorrogues estiu 240.000 PTA
Borses 3 4 4 1.680.000 PTA 2.112.000 PTA 2.112.000 PTA 2.112.000 PTA
Aula d’Autoaprenentatge 2 2 2 384.000 PTA 1.056.000 PTA 1.056.000 PTA 1.056.000 PTA
Subtotal 72 91 100 28.119.000 PTA 35.213.000 PTA 36.545.000 PTA 38.802.000 PTA
Curta durada
Gestió econòmica 1 399.600 PTA
Automatrícula 13 13 21 2.304.000 PTA 2.304.000 PTA 3.330.000 PTA 330.000 PTA
Subtotal 14 13 21 2.703.600 PTA 2.304.000 PTA 3.330.000 PTA 330.000 PTA
TOTAL 86 104 121 30.822.600 PTA 37.517.000 PTA 39.875.000 PTA 39.132.000 PTA
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CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

BAREMS APLICABLES A LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV SEGONS EL TIPUS DE BECA

Tipus Biblioteca Biblioteca Informàtica BACU Servei d’Esports Borses
Serv. Centrals

Expedient acadèmic 6 6 6 6 6 6
Coneixements d’informàtica 2 2 1 1 1 1
Haver tingut una beca
anteriorment 1 1 1 1 1 1

Entrevista 1 1 2 2
Prova 1
Alumne del centre on s’ubica
 la beca 1 1 1

TOTAL 10 10 10 10 10 10

BECARIS DE BIBLIOTECA

Actual Oct. 1997 Oct. 199X Cost 1997 Cost 1998 Cost 199X Cost 199X+1
Servei B BCS B BCS B BCS
Direcció 1 1 74.000 407.000 407.000 407.000
Biblioteca General
Servei d’Adquisicions 1 1 74.000 407.000 407.000 407.000
Servei de Catalogació 1 1 74.000 407.000 407.000 407.000
S. Préstec Interbibliotecari 1 1 74.000 407.000 407.000 407.000
Teledocumentació 1 148.000 407.000
Cartoteca 1 1 74.000 407.000 407.000 407.000
Arxiu General 1 2 74.000 407.000 555.000 814.000
Subtotal 6 8 444.000 2.442.000 2.738.000 3.256.000
FLL/FQ 6 1 7 2 8 2 2.560.000 3.737.000 3.885.000 4.144.000
FCEE 4 2 5 2 6 2 1.746.000 2.257.000 2.405.000 2.664.000
ETSE/ETSEQ 4 2 5 2 6 2 1.746.000 2.257.000 2.405.000 2.664.000
FCJ 4 3 5 2 6 2 2.470.000 2.923.000 3.071.000 3.330.000
FCEP 4 2 5 2 6 2 1.746.000 2.257.000 2.405.000 2.664.000
FMCS 2 3 3 2 3 2 1.730.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000
FE 2 2 2 2 2 2 962.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000
EI 2 1 2 1 2 1 836.000 925.000 925.000 925.000
Subtotal 28 16 34 15 39 15 13.796.000 17.501.000 18.241.000 19.536.000
Pròrroga estiu 2.530.000
TOTAL 28 16 40 15 47 15 6.770.000 19.943.000  20.979.000 22.792.000

Els números en cursiva indiquen becaris de suport en períodes d’examen (3 mesos per any). El cost dels becaris de tot el curs es compta a 37.000 PTA/
mes per onze mesos. El cost dels becaris de cap de setmana es compta a 37.000 PTA/mes per dotze mesos. 

Tipus de beca
Hores/
setmana

Retribució
mensual Durada Observacions Variacions

Aules informàtica 15 37.000 PTA 10 mesos No inclou juliol i agost
BACU 15 37.000 PTA 11 mesos No inclou agost Increment d’un mes. 

Modificació de 
funcions

Borses 20 48.000 PTA 11 mesos El mes no cobert per la beca 
no serà el mateix per a tots 
els becaris/àries

Un dels becaris estarà 
esclusivament dedicat 
al Servei Català de 
Col·locació

Servei d’Esports 20 48.000 Servei 
Català de 
Col·locació

11 mesos El mes no cobert per la beca 
no serà el mateix per a tots 
els becaris/àres

Eliminació pròrrogues. 
Increment d’un mes en 
beca

Biblioteca
Feiners 15 37.000 PTA 11 mesos El mes no cobert per la beca 

no serà el mateix per a tots 
els becaris/àries

Eliminació pròrrogues. 
Increment d’un mes en 
beca

Caps setmana
i festius

12 + festius 37.000 PTA 12 mesos Eliminació pròrrogues. 
Increment retribució

Reforç exàmens 12 37.000 PTA 12 caps 
setmana
en 3 mesos

Durant els períodes 
exàmens de febrer, juny i 
setembre

No n’hi ha

Serveis Centrals 15 37.000 PTA 11 mesos El mes no cobert per la beca 
no serà el mateix per a tots 
els becaris/àries

Nova creació
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BECARIS INFORMÀTICA

Nombre de beques

Servei Actual Oct. 1997 Oct. 199X  Cost 1997 Cost 1998 Cost 199X Cost 199X+1
FLL/FQ 2 3 4 814.000 1.110.000 1.258.000 1.480.000
FCEE 1 2 2 444.000 740.000 740.000 740.000
ETSE/ETSEQ 3 4 4 1.184.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000
FCJ 1 1 2 370.000 370.000 518.000 740.000
FCEP 1 2 2 444.000 740.000 740.000 740.000
FMCS 1 2 2 444.000 740.000 740.000 740.000
FE 1 1 74.000 370.000 370.000 370.000
EI 1 1 74.000 370.000 370.000 370.000

TOTAL 9 16 18 3.848.000 5.920.000 6.216.000 6.660.000

El cost dels becaris es compta a 37.000 PTA/mes per deu mesos.

COMISSIÓ DELEGADA DE POLÍTICA ECONÒMICA

1. Preus a aplicar als ensenyaments propis de 1r i 2n cicle del curs 1997-98
El curs 1996-97 es va iniciar a la Universitat Rovira i Virgili la impartició de dos

estudis propis de nom_s 2n cicle:
◆ Graduat/da Superior en Arqueologia
◆ Graduat/da Superior en Estudis Alemanys
D’acord amb les dades que figuraven en la Memòria de creació d’aquests dos ense-

nyaments, el preu per crèdit de les matrícules realitzades dins del curs 1996/97 ha estat
el següent:

◆ Preu crèdit Graduat Superior en Arqueologia: Exp. A =3.093
◆ Preu crèdit Graduat Superior en Estudis Alemanys: Exp. B =2.500
Davant la necessitat de fixar el preu/crèdit del proper curs 1997-98, es proposa

incrementar l’actual preu amb el mateix percentatge que ha fixat el Decret de preus per
a la prestació de serveis acadèmics universitaris corresponent a títols oficials (DOGC
2432 de 14-7-1997). Per tant, atès que l’increment respecte al curs passat és de l’1,7%,
el preu per crèdit d’aquests ensenyaments propis serà de:

◆ Preu crèdit Graduat/da Superior en Arqueologia: Exp. A = 3.146 
◆ Preu crèdit Graduat/da Superior en Estudis Alemanys: Exp. B = 2.543 
També se seguirà el que estableix el Decret per a l’aplicació de deduccions.
2. Preus a aplicar als alumnes inscrits a la URV una vegada han obtingut el títol
La Normativa acadèmica de la URV a aplicar el curs 1997/98 estableix la possibili-

tat que en acabar la seva carrera i realitzat el dipòsit de títol, un alumne pot demanar al
centre la inscripció addicional d’assignatures optatives de l’ensenyament que ha finalit-
zat, sense efectes acadèmics.

Aquests alumnes no gaudiran de cap tipus d’ajut ni exempció dels preus públics.
Cal, però, fixar un preu/crèdit per cobrir les despeses que suposa aquesta inscripció.
Es proposa que aquesta quantitat es correspongui a un recàrrec d’un 50% del preu/

crèdit que estableix el Decret de preus per a la prestació de serveis acadèmics universi-
taris corresponent a títols oficials.

3. Preus a aplicar per la prestació de serveis acadèmics
El Decret 156/1997, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus de la prestació de ser-

veis acadèmics a les universitats públiques per al curs 1997-98 (DOGC núm. 2432 de 14-
7-97), estableix en l’annex els diferents preus a satisfer, que afecten  totes les universitats.

No obstant això, deixa al criteri de la Universitat l’aplicació d’alguns punts. Cal,
doncs, que de manera expressa la Universitat determini el següent:

ARTICLE 2.2
Les universitats podran facilitar el pagament fraccionat de l’import de la matrícula.

La URV acorda facilitar el pagament fraccionat als seus alumnes en dos períodes. El
segon pagament de realitzar-se, com a màxim, abans del 15 de desembre.

ARTICLE 3
 ... En el cas d’universitats amb un sol període de matrícula anual, l’import mínim que
cal abonar serà de 21.154 pessetes.

No obstant això, si l’estudiant es matricula per finalitzar els seus estudis, el preu
total dels crèdits matriculats pot no superar aquests mínims.

La URV acorda que, en el cas dels alumnes que finalitzen la carrera, el preu total
dels crèdits matriculats ha de correspondre a l’import dels crèdits de què realment s’han
matriculat, encara que no superi la quantitat mínima establerta.
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ARTICLE 5.2
Als estudiants que canviïn d’universitat amb crèdits matriculats i no superats i es matri-
culin del mateix estudi en una altra universitat, aquesta els podrà aplicar els increments
que preveu aquest article pel que fa referència al nombre de crèdits matriculats i no
superats dels cursos acadèmics anteriors en la universitat de procedència.

La URV acorda en aquests casos de trasllat d’expedient aplicar els increments pre-
vistos en l’article 5.1:

◆ 2a vegada, increment 10%
◆ 3a vegada, increment 30%
◆ 4a i més vegades, increment 50%

ANNEX 8 
Certificat d’aptitud pedagògica: des de 22.135 pessetes a 37.000 pessetes, en funció del
tipus de curs i de les seves hores lectives.

La URV, ateses les característiques del tipus de curs i les hores lectives que impar-
teix, acorda fixar el preu de 37.000 pessetes.

4. Preus a aplicar als alumnes inscrits a la URV una vegada han obtingut el títol
La Normativa acadèmica de la URV a aplicar el curs 1997-98 estableix la possibili-

tat que en acabar la carrera i realitzat el dipòsit del títol, un alumne pot demanar al cen-
tre la inscripció addicional d’assignatures optatives de l’ensenyament que ha finalitzat,
sense efectes acadèmics.

Aquests alumnes no gaudiran de cap tipus d’ajut ni exempció dels preus públics.
Cal, però, fixar un preu/crèdit per cobrir les despeses que suposa aquesta inscripció.
Es proposa que aquesta quantitat es correspongui a un recàrrec d’un 50% del preu/

crèdit que estableix el Decret de preus per a la prestació de serveis acadèmics universi-
taris corresponent a títols oficials.

5. Preus a aplicar als dipòsits dels títols dels ensenyaments propis de 1r i 2n cicle 
Aprovació de l’import de les taxes corresponents als dipòsits dels títols de Graduat/

da Superior en Estudis Alemanys i Graduat/da Superior en Arqueologia:
◆ Tal com estableix el Decret 156/1997, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus

per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 1997-98, s’acorda fixar
per al dipòsit dels esmentats títols la quantitat 14.624 de pessetes import que s’aplica als
títols homologats de llicenciat/da.

6. Modificació de la consignació inicial del pressupost al Departament de Dret
S’acorda que la quantitat destinada en el capítol VI per un import d’1.027.895 pes-

setes sigui rebaixada a 527.895 pessetes, i que la resta quedi imputada al capítol II, que
passarà de 6.167.367 a 6.667.367 pessetes.

COMISSIÓ D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I POLÍTICA CULTURAL

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EINA

La Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en col·labo-
ració amb el Servei Lingüístic i el Servei de Publicacions, convoca un ajut destinat a
l’elaboració i impressió normalitzada (gràficament i lingüísticament) de material de
suport a la docència universitària en català, amb els objectius següents:

◆ Promoure la redacció de material docent en llengua catalana.
◆ Millorar la imatge de qualitat de la Universitat mitjançant l’estandardització dels

manuals universitaris.
El programa EINA, subvencionat per la Direcció General d’Universitats, és un dels

projectes de dinamització lingüística que la Comissió de Política Lingüística i el Servei
Lingüístic han prioritzat per al curs 1997-98. El projecte és especialment interessant per-
què hi conflueixen diferents objectius institucionals. D’una banda, vol contribuir a aug-
mentar la bibliografia bàsica en llengua catalana, que les darreres prospeccions
sociolingüístiques han assenyalat com a principal mancança entre el professorat univer-
sitari. D’altra banda, pretén millorar la imatge institucional de qualitat amb la unificació
tipogràfica del material de suport a la docència. 

BASES

1. Destinataris
Els destinataris d’aquests ajuts són els membres del personal acadèmic de la URV, que
també hi poden optar en col·laboració amb professorat d’altres universitats.

2. Nombre d’ajuts
Per al curs 1998-99 es preveu la concessió de cinc ajuts.

3. Característiques de la impressió
El text serà corregit o traduït en llengua catalana, i rebrà un tractament tipogràfic, que
inclourà tant l’interior del document com el disseny gràfic de la coberta. El treball serà
reprografiat i tindrà una enquadernació digna, amb dipòsit legal i ISBN. Es vendrà als
alumnes a un preu econòmic. 
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4. Quantia de l’ajut
L’ajut consistirà en la gratificació de 50.000 PTA. Es lliurarà un certificat de concessió
de l’ajut i d’aprovació del treball un cop realitzat. El pagament es farà efectiu quan es
lliuri el material redactat. L’autor del text tindrà garantits els drets d’autor i el 2%
d’exemplars publicats.

5. Condicions
a) El material de suport docent ha de ser d’assignatures del segon quadrimestre del curs
1997-98, del primer quadrimestre del curs 1998-99 o anuals del curs 1998-99.

b) La redacció ha de ser original.
c) L’extensió del text no ha de ser inferior als 75 fulls ni superior als 175. 

6. Sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d’octubre de 1997 al Registre General de la
Universitat, adreçades a la presidenta de la Comissió de Política Lingüística, segons el
model previst. Juntament amb la sol·licitud cal lliurar un índex de continguts de la
publicació, un breu resum descriptiu i un informe valoratiu del projecte elaborat per la
direcció del departament al qual estigui adscrit el candidat. 

7. Comissió adjudicadora
La Comissió de Política Lingüística, amb representació de tots els centres, avaluarà els
projectes i adjudicarà els ajuts. Aquesta Comissió, que podrà declarar deserts els ajuts,
es reserva el dret a nomenar una comissió específica i a assessorar-se per persones alie-
nes a aquest òrgan. La valoració avaluarà els projectes amb l’informe del departament
corresponent. La decisió de la Comissió es farà pública el 10 de novembre de 1997 i es
comunicarà a les persones interessades. 

8. Criteris de ponderació
Els criteris que utilitzarà la comissió adjudicadora per ponderar els projectes són els
següents:

a) Qualitat i adequació de la proposta
b) Informe del departament
c) Necessitat de normalització lingüística de l’ensenyament (en funció de l’existèn-

cia de manuals actualitzats en català) i del centre
d) Caràcter obligatori o troncal de l’assignatura
e) Nombre d’alumnes que utilitzaran les publicacions (es considerarà la matrícula

de l’assignatura o les assignatures durant el curs 1996-97)

9. Termini de presentació del material
Els beneficiaris de l’ajut han de lliurar el material redactat al Servei Lingüístic de la URV
(pl. Imperial Tàrraco, 1, 43005 Tarragona) en els termins següents: abans del 17 de
gener per a les assignatures del segon quadrimestre del curs 1997-98, i abans del 29 de
maig per a asignatures del curs 1998-99. Aquest termini es pot prorrogar per causa jus-
tificada, amb l’acord previ de la presidenta de la Comissió. El material s’editarà a l’inici
del quadrimestre en què es cursa l’assignatura.

10. Altres
El fet d’optar a aquests ajuts comporta l’acceptació total d’aquestes bases. Aquesta con-
vocatòria i els actes administratius que se’n deriven seran impugnables pels mitjans
establerts en la legislació de procediment administratiu.

CONVOCATÒRIA DE TRES AJUTS DE COL·LABORACIÓ EN TASQUES
DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA I LA SEVA RESOLUCIÓ

Bases
La vicerectora d’Extensió Universitària i Política Cultural aprova les bases que han de
regir la concessió de tres ajuts de col·laboració amb el Servei Lingüístic, per desenvolu-
par tasques de dinamització i assessorament lingüístics en tres centres de la Universitat
Rovira i Virgili. 

Base I. Característiques
L’ajut comprendrà un període de nou mesos (d’octubre de 1997 a juny de 1998), amb
una dedicació de dotze hores setmanals i un import total de 345.600 PTA.

Base II. Requisits i criteris de selecció
1. Estar en possessió d’una llicenciatura.
2. Es valoren com a mèrits prioritaris ser estudiant de tercer cicle de la URV, posseir

la llicenciatura en Filologia Catalana, el nivell K de la Junta Permanent i tenir experièn-
cia en dinamització i assessorament lingüístics.

3. Els criteris de selecció es basen en l’expedient acadèmic i el currículum.
4. És convenient tenir coneixements informàtics com a usuari.
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Base III. Tramitació
1. Les persones que vulguin sol·licitar aquests ajuts han de recollir l’imprès al Servei

d’Estudiants i Gestió de l’Extensió Universitària (SEGEU) i presentar-lo amb els docu-
ments que s’especifiquen a la base IV abans del dia 8 d’octubre al SEGEU.

2. Per a més informació sobre aquests ajuts, els sol·licitants poden adreçar-se al
SEGEU o al Servei Lingüístic.

Base IV. Documentació
Cal presentar la documentació següent:

a) Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
b) Fotocòpia o resguard del títol de llicenciat/da.
c) Fotocòpia de l’expedient acadèmic personal dels estudis universitaris realitzats.
d) Currículum i documents acreditatius.

Base V. Selecció
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es constituirà una comissió de

selecció, integrada per la Comissió d’Extensió Universitària i Política Cultural –delegada
de la Junta de Govern– i ampliada amb la presència de la directora del Servei Lingüístic
o persona en qui delegui.

2. El resultat de la selecció serà exposat al tauler corresponent i comunicat a les per-
sones seleccionades.

3. Les persones que no resultin seleccionades i reuneixin els requisits establerts
constituiran una llista d’espera per cobrir possibles vacants.

Base VI. Lliurament de credencials
1. Les persones seleccionades hauran de presentar-se al SEGEU per signar i recollir

la corresponent credencial de col·laboració, i emplenar l’imprès de les dades bancàries.
2. Si la persona seleccionada no es presenta en el termini establert, el seu lloc pas-

sarà a ser ocupat per un altre sol·licitant de la llista d’espera, segons la base anterior.

Base VII. Drets i deures
1. Els beneficiaris dels ajuts prestaran els seus serveis durant dotze hores setmanals.

L’horari de la prestació serà fixat per la directora del Servei Lingüístic i el degà o director
del centre on es du a terme la col·laboració.

2. Les persones beneficiàries dels ajuts tenen dret a quatre dies de lleure en cadas-
cun dels períodes de Nadal i Setmana Santa; en general s’atendran positivament les
peticions de condicions de treball de la prestació, amb un criteri general de
paral·lelisme amb les condicions laborals del personal de la URV. En cas de conflicte
serà diriment el criteri de la vicerectora d’Extensió Universitària i Política Cultural.

3. El Servei Lingüístic ha de vetllar pel compliment de les tasques assignades i
comunicar a la vicerectora d’Extensió Universitària i Política Cultural els possibles
casos d’incompliment i altres circumstàncies a l’efecte d’estudiar el cas, obrir un expe-
dient i revocar la beca concedida.

4. En cas de renúncia a l’ajut, la persona beneficiària ha de cursar un escrit a la vice-
rectora d’Extensió Universitària i Política Cultural amb deu dies d’antelació.

Base VIII. Tasques
Els beneficiaris dels ajuts han de dur a terme tasques de dinamització i assessorament
lingüístic a les oficines de normalització lingüística de l’Escola Universitària d’Inferme-
ria, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Química.

Base IX. Revocació
L’adjudicació d’un ajut pot revocar-se, tant si se n’ha abonat l’import com si no, en cas
de descobrir-se que en la sol·licitud va concórrer ocultació o falsejament de dades.

Base X. Incompatibilitats
No es defineixen incompatibilitats de cap mena.

Base XI. Efectes juridicolaborals
El fet de gaudir d’un ajut de col·laboració no té efectes juridicolaborals entre el
col·laborador i la Universitat Rovira i Virgili.

Base XII. Aclariment
És competència de la vicerectora d’Extensió Universitària i Política Cultural l’aclariment
de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.

3. Programa de la gent gran curs 1997-98
Tarragona
Cicle de salut i esport
Cicle d’història del cinema
Cicle de pintura romànica
Cicle d’història d’Amèrica 
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Cicle de música
Complementats amb lliçons d’antropologia, literatura, arqueologia, etc.
Lloc: Aula Magna de les facultats de Lletres i Química, plaça Imperial Tàrraco, 1
Horari: dilluns i dimecres, 17-18 h (curs general); i dijous, 17-18 h (curs de català).
Reus
Cicle de literatura catalana
Cicle de música
Cicle d’arquitectura modernista catalana
Programa APQUA
Cicle d’història del cinema
Complementats amb lliçons de salut i esport, medicina i temes locals.
Lloc: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, carrer Sant Llorenç, 21
Horari: divendres, 19-20 h (curs general); dimarts, matí (passejades).

COMISSIÓ DELEGADA DE POLÍTICA D’INFRAESTRUCTURES

La Comissió informa favorablement sobre l’autorització a l’empresa ARTYPLAN per
vendre llibres i material escolar, d’acord amb les bases del concurs.

La venda de llibres es farà a través de l’empresa distribuïdora DISLIBRUM.

11  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova l’ampliació d’un vicedeganat
més a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (art. 72.1 Estatuts).

12  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aproven les tarifes de preus i les condi-
cions per al lloguer de les instal·lacions esportives proposades des del Servei
d’Esports per al curs 1997-98, que figura com a annex:

LLOGUER DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1. Horari de les instal·lacions: de dilluns a divendres de 8,30 h a 22 h (fins a les
21,30 h a les Instal·lacions de Sant Pere Sescelades), i dissabtes de 8,30 h a 14 h (cal
adaptar-se a la disponibilitat de pistes).

2. La reserva de pista ha d’anar a nom d’una persona i s’ha de fer amb una antelació
mínima de 48 hores.

3. Cal que els jugadors es presentin un quart d’hora abans de l’inici del partit, en cas
contrari es perd la reserva i la quantitat abonada.

4. En el cas de voler jugar socis i no socis, es podrà pagar la quota mínima (preu de
soci) en el moment de la reserva i fer efectiu el pagament en el moment de comprovar
els carnets de socis un quart d’hora abans de l’hora reservada. 

5. Tarifa de preus (ptes./hora, IVA inclòs):

A B C
Pavelló Sant Jordi 1.000 PTA 2.500 PTA 5.000 PTA
Pista exterior Sant Jordi 500 PTA 1.250 PTA 2.500 PTA
Frontó Sant Jordi 500 PTA 500 PTA 2.500 PTA
Piscina Sant Jordi 200 PTA  500 PTA**

Pavelló Sant Pere Sescelades 1.000 PTA 2.500 PTA 5.000 PTA
Pistes exteriors Sant Pere Sescelades 500 PTA 1.250 PTA 2.500 PTA

A: socis del Servei d’Esports
Campionats oficials i/o organitzats pel Servei d’Esports: gratuït.

B: socis del Servei d’Esports acompanyats de no socis
En cas que la pista la lloguin socis i no socis i que hi hagi com a mínim un soci per al
lloguer del frontennis i 5 socis per a les pistes exteriors i els pavellons.

C: no socis
En el cas de lloguers superiors a 25 hores, cal demanar informació sobre descomptes.

** Hi ha descomptes amb abonaments de 10, 15 i 20 tiquets.
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Càrrecs, nomenaments i personal

13  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova que quan cessi un degà/direc-
tor de centre o un director de departament abans de finalitzar el seu mandat per
alguna de les causes previstes (art. 42.2 Estatuts), el nou degà/director de centre o
director de departament que resulti elegit, ho serà per un mandat complet de tres
anys i no pel temps de mandat que li restava a l’anterior. Complirà la totalitat del
mandat, llevat que concorri en posterioritat en alguna de les mateixes causes.

14  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova el canvi d’àrea de coneixement
del professor Mario Ruiz Sanz, de l’àrea de coneixement de Filosofia del Dret
Moral i Política a l’àrea de nova creació: Filosofia del Dret, vinculada al Departa-
ment de Dret.

15  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual es delega a la Comissió Delegada de
Professorat que convoqui places de professorat que han quedat vacants en la con-
vocatòria del mes de juny de 1997.

16  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual es delega a la Comissió Delegada del
PAS l’aprovació dels concursos de les escales C i D.

17  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual s’aprova la substitució de membres de
les comissions delegades de la Junta de Govern, que figura com a annex:

COMISSIÓ DE POLÍTICA CIENTÍFICA

Dr. Francisco Javier Roiz Parra en substitució del Dr. Pere Del Pozo
Dra. Virgínia Cádiz en substitució del Dr. Sergio Castillón

COMISSIÓ DE POLÍTICA DOCENT

Dr. Francisco Javier Roiz Parra en substitució del Dr. Pere Del Pozo

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

Dra. Virgínia Cádiz en substitució del Dr. Sergio Castillón
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Convenis

18  Acord de 27 d’octubre de 1997, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

Conveni marc de col·laboració entre el Comissionat per a Universitats i Recerca del
Departament de Presidència, les universitats públiques catalanes i l’Institut Català
d’Energia per impulsar actuacions per a l’ús racional de l’energia en els edificis univer-
sitaris.

Conveni específic de col·laboració entre la URV i la firma comercial Tesis, SA.

Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Universitat de Tecnologia (Sydney).

Conveni d’activitats d’assessorament i assistència tècnica entre la URV i la Fundació
Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona.

Contracte per a la prestació de serveis propis d’un servei de protecció radiològica
entre la URV i Gestió Pius Hospital de Valls.

Protocol de col·laboració entre Banca Catalana SA i la URV.

Conveni específic de cooperació entre la Fachhochschule Magdeburg, Fachbereich
Fachkommunikation, Departament of Technical Communication (Alemanya) i la Uni-
versitat Rovira i Virgili, Departament de Filologies Romàniques.

Conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona i la
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV sobre l’Escola de Pràctica Professional de
l’Advocacia.

Conveni de col·laboració per a la promoció i difusió de les tasques educatives, de
recerca i d’extensió universitària portades a terme per la URV i, especialment, d’aque-
lles que contribueixen a la projecció de Tarragona com a centre cultural.

Acord marc de col·laboració entre la CIRIT i la URV per desenvolupar el Programa
de Foment General del II Pla de Recerca de Catalunya 1997-2000.

Conveni específic de col·laboració entre la CIRIT i la URV per desenvolupar accions
del Programa de Foment General del II Pla de Recerca de Catalunya durant l’any 1997.

Conveni específic de col·laboració entre la URV i la Universitat Jean Monnet (Saint-
Étienne, França).

Contracte per a la prestació dels serveis propis d’un servei de protecció radiològica
entre la URV i la Mútua d’Accidents del Treball de Tarragona (MATT).

Declaració conjunta del Departament d’Ensenyament, el Departament de Cultura i
la URV per a la cessió d’ús dels espais del complex esportiu i de l’Alberg Sant Jordi.

Conveni entre la URV i la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre.

Conveni marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria
i la URV.

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la URV per organit-
zar de cursos d’especialització adreçats a funcionaris del cos de mestres (Educació
Musical).

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la URV per organit-
zar de cursos d’especialització adreçats a funcionaris del cos de mestres (Educació
Física).
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