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La Junta de Govern manifesta la seva total solidaritat amb el poble iraquià, que conti-
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política del president Saddam Hussein; alhora, aquests dies veu augmentat el seu sofri-
ment pel sagnant atac dels EUA i del Regne Unit.
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Informe del Rectorat

 

1. El dia 19 d’octubre de 1998 es va celebrar la sessió inaugural dels actes organit-
zats amb motiu  del X Aniversari de la creació de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. L’acte va comptar amb la participació del Sr. Josep Piqué, ministre
d’Indústria i Energia i portaveu del Govern, el qual va pronunciar la lliçó inaugural.

2. Del 26 al 28 d’octubre de 1998, es van celebrarar les Jornades Llenguatge, Cièn-
cia i Societat, amb la participació de  com a ponent principal al lingüista i pensador
Noam Chomsky, de l’Institut de Tecnologia de Massachussets, organitzades pel departa-
ments de Psicologia, de Filologies Romàniques i d’Antropologia Social i Filosofia.

3. El dia 27 d’octubre de 1998 es van iniciar els actes de celebració del X aniversari
de la creació dels estudis universitaris d’Enologia a Tarragona, amb la taula rodona “El
vi del Priorat: moda o realitat” i la presentació del logotip dels actes commemoratius,
obra de la Sra. Mònica L. Dalmau.

4. Amb l’aprovació el dia 29 d’octubre de 1998, per part del Claustre Universitari,
del Pla Estratègic de Qualitat de la URV, s’ha complert un primer gran objectiu: definir
el marc estratègic general de la Universitat, i concretar els demés objectius, les línies
estratègiques i les actuacions concretes a realitzar per la nostra Universitat. D’altra
banda, també es compleix el compromís contret amb la Generalitat de Catalunya res-
pecte al Contracte Programa vigent, la qual cosa significa que es pot comptar amb
l’aportació econòmica prevista per als anys 1997, 1998 i 1999.

El Pla Estratègic de Qualitat és un document marc de referència global que no es
posiciona en relació al paper que han de tenir els centres i departaments, que són les
unitats bàsiques de funcionament de la URV, generadores de la docència i de la recerca
que es fa a la Universitat i que hauran de concretar els seus objectius, estratègies i
millores concretes de qualitat, en una segona fase que s’iniciarà seguidament i que ser-
virà per elaborar el segon Pla Estratègic de la Universitat.

5. El dia 30 d’octubre de 1998 va ser investit com a doctor 

 

honoris causa

 

 de la Uni-
versitat el Dr. Noam Chomsky. El seu nomenament va ser acordat per la Junta de
Govern del dia 19 de desembre  de 1996, a proposta del Comitè Acadèmic, i a inicia-
tiva del rector i dels departaments de Psicologia, Pedagogia, Filologia Anglogermànica,
Filologies Romàniques, Filologia Catalana i Antropologia Social i Filosofia, així com de
la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i de la Facultat de Lletres.

6. Durant els dies 10 i 11 de desembre de 1998 es va celebrar el Congrés d’Estudi-
ants de la URV, organitzat pel Secretariat d’Estudiants.

El Congrés es va dividir en tres ponències: representativitat, reforma d’Estatuts i Pla
estratègic. Les tres ponències van servir per elaborar unes propostes concretes i pràcti-
ques, a fi de definir les prioritats dels estudiants i necessitats reals.
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Disposicions

 

1  

 

Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova el Pla d’Ubicacions de la
URV, que figura com a annex:

 

PLA D’UBICACIONS

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

 

Antecedents

 

La Comissió Gestora va aprovar el Pla d’Ubicacions vigent el 1994. Des d’aquell
moment, ha anat experimentant diverses modificacions que la realitat exigia, encara
que aquestes no tenien prou entitat per canviar-ne l’estructura. Essencialment, el Pla
disposava les ubicacions següents:

 

Tarragona

 

Zona Part Alta
Zona centre
Zona Sescelades
Clarisses i Mas dels Frares (Enologia)

 

Reus

 

Zona Bellisens
Zona Vapor Nou

Les ubicacions de Reus són definitives. La Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials ocupa la zona Bellisens, amb el nou edifici docent i l’antic Mas Vila de
Barberà, rehabilitat com a Deganat. La Facultat es va inaugurar el 30-1-97, i enguany
s’ha començat a utilitzar el Deganat.

Pel que fa a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, instal·lada al complex del
Vapor Nou, funciona amb normalitat, per bé que hi manca encara la rehabilitació de
dues de les plantes de l’edifici vell.

El cas de Tarragona és força més complicat. Ara per ara, hi ha centres i serveis repar-
tits en més de deu ubicacions diferents, la qual cosa comporta diversos problemes.
D’altra banda, la ubicació en edificis històrics de la Part Alta de la ciutat xoca amb difi-
cultats de gestió que, sense una revisió global del planejament, la fa inviable per a les
finalitats previstes.

Sembla que ha arribat el moment de fer una reconsideració estructural del Pla
d’Ubicacions a Tarragona. A banda dels temps d’implantació, és clar que el campus
Sescelades ja està en marxa, així com també el de la zona centre (casernes). Tal com es
preveia en el Pla d’Ubicacions, el primer allotjarà els estudis científics i tècnics, i en el
segon hi haurà els jurídics.

A la zona Part Alta s’havia previst una dispersió d’edificis, però topava amb la doble
limitació de ser històrics –inflexibles en volum i estructura– i d’estar afectats per un pla-
nejament urbanístic amb sistemes d’espais lliures generals. Dit d’una altra manera, con-
dicionats per requeriments que la URV no pot modificar. La reflexió que es deriva
d’aquestes limitacions és evident: cal replantejar el Pla d’Ubicacions per actuar en un
àmbit que possibiliti concentrar els usos dispersos en què el planejament urbà permeti
noves implantacions que la URV pugui promoure, directament o indirectament.

 

Proposta

 

Zona Sescelades

 

Es proposa concentrar-hi tots els centres de l’àmbit científic tecnològic, és a dir, ETSE,
ETSEQ, Facultat de Química i Facultat d’Enologia, amb els serveis que hi estan més relaci-
onats: Recursos Científics, Recursos Tècnics i Tecnologia Química. En la fase immediata
d’execució del Pla s’hi mantindrà la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

 

Zona centre

 

En la fase actual del Pla s’hi ubicarà la Facultat de Ciències Jurídiques. En l’etapa
següent es proposa situar-hi els menjadors universitaris, la Casa de l’Estudiant i la Facul-
tat de Lletres. Es deixa per a una última fase el futur trasllat de Ciències de l’Educació i
Psicologia.

 

Zona Part Alta

 

Es proposa actuar en l’espai urbà que permeti concentrar les dependències ara
distribuïdes a la Part Alta, sense les limitacions de sistemes generals d’equipaments
públics ni les servituds dels edificis històrics. Només hi ha un lloc que reuneixi aques-
tes condicions: el Col·legi Jaume I, que ocupa l’illa 51 de l’àmbit urbà de dins la
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muralla. L’Ajuntament ja ha cedit aquest complex, en un principi d’acord, a la Uni-
versitat. El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Tarragona l’infrautilitzen;
no ha estat mai planejat urbanísticament, els edificis que conté no són històrics i té
una superfície propera als 3.000 m

 

2

 

 de planta. Pel que fa a la connexió amb l’edifici
actual del Rectorat, és tan evident que no cal remarcar-la. En aquesta proposta es pre-
veu construir un nou edifici que agrupi tots els serveis centrals de la Universitat, actu-
alment dispersos entre el Rectorat, la Facultat de Lletres i la Facultat de Química,
Ciències de l’Educació i Psicologia, el complex Sant Jordi i el carrer Comte de Rius.
L’edifici actual de l’Antic Escorxador –amb un sostre de 2.900 m

 

2

 

– quedaria com a
seu dels òrgans de govern. Sense modificar les actuals normes urbanístiques de
l’Ajuntament de Tarragona, aquest nou edifici al solar del Col·legi Jaume I pot tenir
2.600 m

 

2

 

 de sostre, que podrien arribar als 4.000 m

 

2

 

 si es modifiqués la normativa
urbanística actual.

 

Clarisses

 

Quan es traslladi la Facultat d’Enologia, es proposa ubicar-hi l’Escola Universitària
d’Infermeria. Tanmateix, un cop s’hagi desplaçat Ciències Jurídiques a la nova seu de la
zona centre, Infermeria s’instal·larà provisionalment als espais que actualment ocupa
Ciències Jurídiques a l’avinguda de Roma.

Aquesta ubicació que es proposa per a l’Escola d’Infermeria podria modificar-se en
el cas que s’arribés a un acord amb el Departament de Sanitat per construir a la zona de
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona un edifici que acollís l’Escola, la unitat docent que la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té a l’Hospital Joan XXIII, i altres serveis
compartits d’interès comú (p.e. biblioteca). D’altra banda, la URV està oberta a una
solució similar a la qual es pogués arribar mitjançant un acord amb l’Hospital de Sant
Joan de Reus per emplaçar la unitat docent que la Facultat de Medicina té per a aquest
Hospital.

Resumint, es proposa concentrar en quatre àrees a Tarragona, dues a Reus i una a
Constantí (Mas dels Frares) tots els centres i serveis de la URV. Els edificis que en aquest
procés es buidin es posaran a disposició d’altres administracions, amb les condicions
que en cada cas s’acordin.

Per tant, les ubicacions dels centres de la URV seran aquestes:

 

Tarragona

 

Zona Part Alta (Antic Escorxador i Col·legi Jaume I)

 

Rectorat, Consell Social
Serveis generals de gestió

 

Zona centre (casernes)

 

Facultat de Ciències Jurídiques
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
ICE, IAEMA, Servei Arqueològic
Casa de l’Estudiant, menjadors, instal·lacions esportives

 

Zona Sescelades

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Facultat de Química
Facultat d’Enologia
Servei de Tecnologia Química
Servei de Recursos Científics
Servei de Recursos Tècnics

 

Clarisses

 

Escola Universitària d’Infermeria

 

Reus

 

Zona Bellisens

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Zona Vapor Nou

 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 

2  

 

Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la proposta de modificació
parcial de la Normativa electoral, que haurà d’aprovar el Claustre Universitari,
que figura com a annex:

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL NORMATIVA ELECTORAL

 

Incorporar a l’article 10, punt 3, de la  Normativa General d’Elecció dels Òrgans de
Govern de la URV el següent text:
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A

 

RTICLE

 

 10

 

[...]
3. En el cas de cessament d’un proclamat membre d’un òrgan col·legiat de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, aquest membre serà substituït pel següent més votat; si existeix
empat, s’haurà de decidir el resultat per sorteig. A aquests efectes, les meses electorals
han d’estendre una acta en la qual figurin tots els/les candidats/tes amb el nombre de
vots obtinguts per cadascun. Si no hi ha hagut altres candidats que puguin ser substituts
o els que ho havien estat han perdut la condició d’elegibles, el/la rector/a, degà/na, o
director/a de centre, departament  i institut  podrà convocar eleccions parcials per tal de
cobrir la vacant. En tot cas, no podrà renovar-se l’òrgan col·legiat en més d’un terç del
nombre legal de membres de l’òrgan.

Suprimir el punt 3 de l’article 19, que diu:

 

A

 

RTICLE

 

 19

 

[...]
3. La convocatòria d’eleccions de representants de l’alumnat que no coincideixin

amb la renovació total de l’òrgan col·legiat es farà durant el primer trimestre del curs
acadèmic.

 

3  

 

Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova iniciar les accions encami-
nades a formalitzar la creació de la Fundació URV.

 

La Fundació URV serà l’única responsable d’organitzar, gestionar i coordinar les activi-
tats de transferència de coneixements i tecnologia i de formació continuada, que es des-
envolupin pel personal de la Universitat.

 

4  

 

Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual

 

 

 

s’aprova pagar quilometratge propi a
24 ptes./km.

5  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’accepta que l’Ajuntament de Reus
cedeixi una finca a la zona Bellisens.

6  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova adquirir una finca al campus
de Sescelades.

7  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova vendre el llibre Història dels
estudis universitaris a Tarragona: un trajecte de vuit-cents anys a 2.500 ptes.

8  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la nova orientació de la
revista Papers.
La revista Papers es constituirà com un mitjà d’opinió i informació universitària la qual
dependrà d’un consell de redacció que decidirà i controlarà els contingus i les col·labo-
racions. Aquest Consell serà plural, ja que incorporarà persones de tots els col·lectius
universitaris. El reenfocament de la revista Papers va en la línia d’informar tota la comu-
nitat universitària i les diferents institucions que tinguin relació amb la Universitat.

Núm. 2-8
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Càrrecs i personal

9  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la composició i les funcions
de les comissions delegades amb el compromís de l’equip de govern de revisar-ne
la composició i incloure el Dr. Poblet a la Comissió d’Investigació i Relacions
Internacionals, que figura com a annex: 

PROPOSTA DE COMISSIONS

COMISSIONS DELEGADES 

Article 52/q. Formades per membres de la Junta de Govern per tractar les funcions que
l’article 52 atorga a la Junta

Comissió Equip Prof. PAS EST Total
Ordenació Acadèmica 2 10 2 4 18
Economia, Organització i Infraestructures 2 10 4 2 18
Investigació i Relacions Internacionals 1 8 1 1 11
Personal Acadèmic 1 7 1 1 10
PAS 2 7 5 1 15
Estudiants 1 4 1 4 10
Projecció Exterior 1 4 1 2 8
Comunitat Universitària 1 4 1 2 8

COMPOSICIÓ I FUNCIONS

COMISSIONS DELEGADES

Comissió Composició Funcions
Ordenació Acadèmica Josep Oliveras Samitier i Antoni Programació, alumnes entrada

Pigrau i Solé, vicerectors Plans d’estudis
10 degans o directors de centre Centres adscrits
2 PAS NOA i POA
4 estudiants (1 per agrupació) Augment de l’eficàcia docent

Formació continuada

Economia, Organització i Infraestructures Josep Anton Ferré i Vidal, vicerector Seguiment del pressupost
Gerent Organització i circuits de gestió
10 professors (1 per centre) Plantilles
4 PAS Beques de col·laboració
2 estudiants Seguiment del Pla Ubicacions

Patrimoni
Obres RAM i manteniment
Equipament docent i gestió
Seguiment d’adjudicacions
Informàtica

Investigació i Relacions Internacionals Xavier Rius i Ferrús, vicerector Convocatòries d’ajuts a la recerca
8 professors (proporcional) en les diverses modalitats
1 PAS Prioritzacions en convocatòries
1 estudiant de 3r cicle públiques

Equipament de recerca
Beques de recerca
Avaluació de l’activitat investigadora
Seguiment dels instituts
Relacions internacionals

Projecció Exterior Estanislau Pastor i Mallol, vicerector Relacions exteriors, convenis
4 professors (1 per agrupació) Promoció de la Universitat
1 PAS Comunicació
2 estudiants Universitat d’Estiu

Coordinació activitats culturals
Relacions internacionals (cooperació)

Personal Acadèmic Antoni Terceño Gómez, vicerector Concursos i tribunals
7 professors (proporcional) Gestió afers del personal acadèmic
1 PAS Pla de Formació
1 estudiant Normatives

Núm. 9
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Comissió Composició Funcions

PAS Antoni Terceño Gómez, vicerector Concursos i tribunals
Gerent Gestió afers del PAS
7 professors (proporcional) Pla de Formació
5 PAS Normatives
1 estudiant

Comunitat Universitària Rosa Solà Alberich, vicerectora Relacions institucions sanitàries
4 professors (1 per agrupació) Serveis d’atenció a la comunitat
1 PAS Aules
2 estudiants

Estudiants Antoni Pigrau Solé, vicerector Gestió dels afers dels estudiants
4 professors (1 per agrupació) Normatives d’estudiants
1 PAS
4 estudiants (1 per agrupació)

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER LA JUNTA DE GOVERN

Ordenació Acadèmica Economia, Organització i Infraestructures Investigació i Relacions Internacionals

Josep Oliveras / Antoni Pigrau, presidents J. Anton Ferré, president Xavier Rius, president
Josep M. Olivé Josep Guarro Manuel Molina Cristóbal Richart Martí Yebras
Carme Vives Montserrat García Carme Vives José Luis Valdivieso Esther Forgas Estudiant
Joana Zaragoza Jordi Clavero Joana Zaragoza Patrícia Olivé Ángel-Pío González
Ángel-Pío González Estudiant José E. García-Albea Martí Yebras Martí Oliva
Misericòrdia Carles Estudiant Misericòrida Carles Carme Crespo Francesc Giralt
Josep Miquel Prats Estudiant Josep Miquel Prats Estudiant Xavier Correig
Francesc Borrull Estudiant Francesc Borrull Estudiant Albert Mas
Francesc Castells Francesc X. Grau Josep M. Poblet
Luis Martínez S. Manel Sanromà
Albert Mas Albert Mas

Personal Acadèmic PAS Estudiants

Antoni Terceño, president Antoni Terceño, president Antoni Pigrau, president
Francesc Vidal Jordi Clavero Josep M. Olivé Manuel Molina Josep M. Olivé Montserrat
García
Esther Forgas Estudiant Josep M. Comelles Patrícia Olivé Joana Zaragoza Estudiant
Mercè Jordà Cristina Andreu Juan Jesús de Diego Josep Miquel Prats Estudiant
Encarnación Ricart Misericòrida Carles José Luis Valdivieso Luis Martínez S. Estudiant
Francesc X. Grau Francesc Borrull Carmen Crespo Estudiant
Xavier Correig Francesc Castells Montserrat García
Josep M. Poblet Manel Sanromà Estudiant

Projecció Exterior Comunitat Universitària

Estanislau Pastor Rosa Solà, presidenta
Josep Guarro Martí Yebras Carme Vives Jordi Maré
Ángel-Pío González Estudiant Cristina Andreu Estudiant
Javier Arce Estudiant Martí Oliva Estudiant
Francesc Castells Luís Martínez S.

10  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la renovació de la Junta
Electoral presentada, que figura com a annex:

MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL

Sr. Carles Castellote i Caixal, PAS, cap de la Secretaria del Rectorat
Sra. Ariadna Casals García, PAS, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí, personal docent, Departament de Filologia Catalana,

Facultat de Lletres
Dr. Antonio Terceño Gómez, president de la Junta Electoral, Rectorat
Dra. Carme Borbonès i Brescó, secretària general, Rectorat
Dr. Joan Picó Junoy, personal docent, Departament de Dret, Facultat de Ciències

Jurídiques
Sr. Alfons Gregori Gomis, alumne
Sra. M. del Camí García-Vallaure Hernández, alumna
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11  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de concur-
sos del personal laboral fix presentat, que figura com a annex:

ANNEX 1

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Disposicions generals

1.1 Es convoca concurs públic per a la provisió de places de personal laboral de la
Universitat Rovira i Virgili.

1.2 D’acord amb les ofertes d’ocupació pública dels anys 1991 de la UB i 1994 i
1997 d’aquesta Universitat (publicades en el DOGC núms. 2012, de 15-2-95, i 377, de
13-1-98 respectivament) es convoquen sis places, tal com es detalla a l’annex 2.

1.3 D’acord amb l’article 17 del Conveni col·lectiu del personal laboral de les uni-
versitats públiques catalanes, es reserva el 3% de les places objecte de la convocatòria
per a aquells aspirants que tinguin la condició legal de disminuïts.

1.4 D’acord amb l’article 18 del Conveni col·lectiu del personal laboral de les uni-
versitats públiques catalanes, les convocatòries i el desenvolupament del concurs de
trasllat i de promoció interna es faran simultàniament. Tanmateix, la convocatòria i el
termini de presentació de sol·licituds seran únics per a totes les fases.

1.5 La provisió de vacants es fa d’acord amb l’ordre següent:
a) Torn de trasllat, reincorporació excedències
b) Promoció interna
c) Torn de nou ingrés
1.6 Les places sense cobrir del torn de trasllat i promoció interna s’acumulen al torn

de nou ingrés.
1.7 El sistema de provisió de les vacants és el de concurs.
1.8 La convocatòria d’aquest concurs selectiu s’ha d’ajustar al que estableixen el

Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes; el Reial
decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei de procedi-
ment laboral; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, i el Decret 28/1986, de selecció de personal de l’Adminstració de la
Generalitat de Catalunya

2. Requisits dels aspirants

2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requi-
sits següents:

a) Tenir la ciutadania espanyola, sens perjudici del que estableix la disposició addi-
cional vintena de la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la
funció pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Tenir complerts els 18 anys.
c) Posseir la titulació establerta per a la plaça (vegeu annex 3).
d) No haver estat separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de cap de les

administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per exercir funcions públiques per
sentència ferma.

2.2 Poden participar en el torn de trasllat dins el mateix grup, categoria i especiali-
tat, els treballadors de la Universitat en actiu i els que es trobin en situació d’excedència
voluntària, sempre que tinguin els requisits per al reingrés o altres situacions que donin
dret a participar-hi.

2.3 Poden participar en la promoció interna els treballadors en actiu de la Univer-
sitat, els que es trobin en situació d’excedència voluntària i en altres situacions, sem-
pre que tinguin els requisits per al reingrés, i els treballadors de la resta de les
universitats públiques catalanes que tinguin els requisits exigits per a la plaça a què
concorrin.

2.4 Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de
presentació de sol·licituds i continuar complint-los durant el procés selectiu.

3. Sol·licituds

3.1 Els qui vulguin participar en aquesta selecció han d’emplenar el model norma-
litzat de sol·licituds que es facilita al servei de Recursos Humans d’aquesta Universitat.

3.2 Els aspirants al torn de trasllat i promoció interna han de fer constar, a la casella
corresponent de la sol·licitud, el lloc de treball que ocupin a la Universitat Rovira i Vir-
gili el dia de la publicació d’aquesta convocatòria.

3.3 Els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia del
DNI, els documents que acreditin els requisits i els mèrits al·legats corresponents a la
plaça sol·licitada.

3.4 Els aspirants disminuïts físics han d’adjuntar a la sol·licitud el certificat de
l’equip oficial que hagi valorat la disminució, el qual depèn de l’Institut Català de Ser-
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veis Socials (ICASS). Aquest document ha d’acreditar la condició legal de disminuït, la
compatibilitat per al desenvolupament de les tasques i funcions corresponents a les pla-
ces i, si s’escau, les adaptacions que l’aspirant necessiti per a la realització de les proves
i per al lloc de treball.

3.5 Les sol·licituds s’han d’adreçar al rector de la Universitat Rovira i Virgili i s’han
de presentar al Registre General de la Universitat, carrer de l’Escorxador, s/n, 43003
Tarragona, o en la forma establerta a l’article 38 de la Llei de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.6 El termini de presentació de les sol·licituds és, per a tots els torns, de 20 dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

4. Admissió dels aspirants

4.1 Abans d’un mes, a comptar des de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà resolució i aprovarà la llista
dels aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria, que es publicarà al tauler
d’anuncis del Servei de Recursos Humans (carrer de l’Escorxador, s/n, Tarragona).

4.2 Juntament amb la llista d’aspirants admesos i exclosos, s’anunciarà el lloc, el dia
i l’hora de la realització de les proves.

4.3 Contra la resolució esmentada en la base anterior, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu. En la resolució esmentada s’establirà
un termini màxim de 10 dies per esmenar errors.

4.4 Els errors materials si de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d’ofici o a
petició de les persones interessades.

5. Tribunal

5.1 Veure annex 3
5.2 El tribunal pot determinar, si així ho creu convenient, la incorporació d’assessors

especialistes perquè col·laborin en la valoració de les proves. Aquests assessors tenen
veu, però no vot.

5.3 Els noms dels membres dels tribunals qualificadors es faran públics al tauler
d’anuncis del Servei de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili juntament
amb la publicació de la llista d’admesos i exclosos a què es refereix el punt 4.1.

5.4 L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preve-
uen els articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. El Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili resoldrà
les qüestions d’abstenció i/o recusació que es plantegin en el termini màxim de vuit dies
des que es rebin al Registre General d’aquesta Universitat, un cop escoltades les parts
implicades.

5.5 Abans de començar les proves selectives, l’autoritat convocant publicarà al tau-
ler d’anuncis del Servei de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili una reso-
lució per la qual es nomenaran els nous membres del tribunal que hagin de substituir
els que hagin perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes a la base 5.4.

5.6 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu al Servei de
Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n,
Tarragona).

6. Barem i proves

6.1 Torn de trasllat dintre del mateix grup, categoria i especialitat. La valoració dels
candidats es farà pel sistema de mèrits:

a) Valoració de mèrits: fins a 5 punts:
◆ Antiguitat a l’empresa: fins a 3 punts. L’antiguitat es valorarà a 0,2 punts per any

complet de serveis a la Universitat.
◆ Circumstàncies personals: fins a 2 punts. Les circumstàncies personals es valora-

ran d’acord amb els barems següents:
Per proximitat geogràfica: 1 punt.
Per fills en edat escolar i altres circumstàncies: 1 punt.
Puntuació mínima. Es considera que posseeixen la puntuació mínima els aspirants

que reuneixen les condicions exigides per participar en el concurs.
El candidat/a seleccionat/da serà el que assoleixi més puntuació. En el cas d’empat,

tindrà prioritat el candidat amb més antiguitat a la Universitat. En el cas que només hi
hagi un candidat per a la plaça convocada, el trasllat serà automàtic.

6.2 Torn de trasllat dintre del mateix grup i categoria, però de diferent especialitat,
promoció interna i nou ingrés. La valoració dels candidats es farà pel sistema de mèrits,
prova i entrevista.

a) El sistema de valoració de candidats i la puntuació mínima seran els mateixos que
es preveuen en l’apartat de promoció interna.
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6.2.1 Valoració dels mèrits fins a 4 punts, distribuïts de la forma següent:

Per als grups II i III
◆ Antiguitat: fins a 0,5 punts.
◆ Experiència: fins a 0,5 punts.
◆ Titulació: fins a 2 punts.

Per al grup IV
◆ Antiguitat: fins a 0,5 punts.
◆ Experiència: fins a 1 punt.
◆ Titulació: fins a 1,5 punts.
Cursos de formació i perfeccionament (fins a 1 punt). Es valoraran a 0,2 punts els

cursos de formació i perfeccionament que tinguin relació directa amb el lloc de treball
que cal proveir, d’acord amb el grau de dificultat dels cursos, determinat pel sistema de
selecció, la durada, l’existència de proves qualificadores i altres de similars.

6.2.2  Prova i entrevista: fins a 6 punts.
Els candidats realitazaran una prova de coneixements o d’adequació a les funcions

del lloc de treball. També passaran una entrevista personal que versarà sobre aquells
aspectes de l’experiència curricular que el candidat al·legui.

La puntuació mínima per superar-les l’establirà el tribunal. En cap cas els aspirants
podran passar a l’entrevista si no han assolit la puntuació mínima per superar la prova.

6.3 En qualsevol moment, el tribunal pot requerir als aspirants l’acreditació de la
seva personalitat demanant que presentin el document nacional d’identitat.

6.4 L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot
demanar l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o false-
dats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, que poden ser exclosos de la convoca-
tòria en qualsevol moment, amb motiu justificat, quan no compleixin els requisits.

7. Llista d’aprovats, presentació de documents
7.1 En cap cas el nombre d’aspirants proposats pel tribunal no pot excedir el nom-

bre de places objecte de la convocatòria.
7.2 El nom de l’aspirant que hagi superat el procés selectiu es farà públic al tauler

d’anuncis del Servei de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili.
7.3 El tribunal, un cop fet públic el nom de l’aspirant a què es refereix el punt ante-

rior, elevarà al rector la proposta de contractació.
7.4 Els aspirants proposats que provinguin del torn de nou ingrés han de presentar,

llevat que n’estiguin exempts, al Servei de Recursos Humans de la Universitat Rovira i
Virgili, dintre del termini de 20 dies naturals comptats des de la data de la publicació de
la llista d’aprovats, els documents següents:

a) Dues fotografies (mida carnet).
b) DNI (fotocòpia confrontada).
c) Fotocòpia confrontada del títol requerit o equivalent, o resguard que acrediti

l’abonament dels drets per expedir-lo. En el cas de títols expedits per universitats estran-
geres s’ha de presentar fotocòpia compulsada de la convalidació oficial de l’esmentat
títol feta pel Ministeri d’Educació i Cultura.

d) Certificat mèdic oficial que acrediti que l’aspirant no té cap malaltia ni disminu-
ció que impedeixi l’exercici normal de les tasques pròpies de les places a cobrir, a què
fa referència la base 1.1 d’aquesta convocatòria. Aquest certificat s’ha d’haver lliurat a
l’aspirant tres mesos abans de presentar-lo.

e) Declaració de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funci-
ons públiques ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qual-
sevol administració pública.

f ) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitats previstos
per la legislació vigent, o exercitar, dins el termini de presa de possessió, l’opció pre-
vista a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del perso-
nal al servei de l’Administració de la Generalitat.

7.5 Els que no presentin la documentació necessària dins el termini de 20 dies a què
fa referència la base 7.4, llevat dels casos de força major, que han de ser degudament
comprovats per l’autoritat convocant, i els que no compleixin els requisits necessaris,
no poden ser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

8. Norma final
Contra aquesta resolució i les seves bases, els interessats poden interposar, després de

comunicar-ho al rector de la Universitat Rovira i Virgili, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de publicar-la al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveuen l’article 110.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 58 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Així mateix, els interessats poden interposar recurs ordinari, davant el rector, contra
els actes administratius que es derivin de l’actuació del tribunal, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació, d’acord amb l’article 114 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Les persones interessades poden, així mateix, interposar qualsevol recurs que consi-
derin pertinent.

ANNEX 2

RELACIÓ DE PLACES CONVOCADES CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

DE L’ANY 1991

Denominació Núm. plaça Nre. de places Grup
Mosso d’estabulari 236 1  IV

RELACIÓ DE PLACES CONVOCADES CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

DE L’ANY 1994
Denominació Núm. plaça Nre. de places Grup
Tècnic del grup II del Servei
de Recursos Tècnics (Laboratori
de fabricació de circuits) 184 1  II

Auxiliar de biblioteca 222 1  IV

RELACIÓ DE PLACES CONVOCADES CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

DE L’ANY 1997
Denominació Núm. plaça Nre. de places Grup
Masover 238 1  IV
Tècnic grup III pool de suport
als usuaris

 (Servei d’Informàtica) 296/298 2  III

ANNEX 3

Els tribunals qualificadors els componen els membres següents:
Plaça núm. 236
Mosso d’estabulari
Titulació exigida: graduat escolar o capacitat provada

Tribunal
President titular: Dr. Xavier Rius Ferrús 
Presidenta suplent: Dra. Rosa Solà Alberich
Vocal titular: Dr. Josep Guarro Artigas 
Vocal suplent: Dr. Domènec Sánchez Cervelló
Vocal titular: Dr. Martí Yebras Cañellas 
Vocal suplent: Sra. Mercè Moncusí Mercadé
Vocal titular: Sra. Amparo Aguilar Lázaro 
Vocal suplent: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal titular: Sra. Teresa Codera Ejea
Vocal suplent: Sr. Santiago Moreno Olmedo
Plaça núm. 184
Tècnic grup II Servei de Recursos Tècnics (Laboratori de fabricació de circuits)
Titulació exigida: diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent

Tribunal
President titular: Dr. Xavier Rius Ferrús
President suplent: Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Vocal titular: Dr. Xavier Correig Blanchar
Vocal suplent: Dr. Xavier Maixé Altès
Vocal titular: Dr. Xavier Grau Vidal
Vocal suplent: Dr. Ildefonso Cuesta Romero
Vocal titular: Sr. Jordi Maré Viles
Vocal suplent: Sr. Jordi Clavero Royo
Vocal titular: Dr. Martí Yebras Cañellas
Vocal suplent: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez

Plaça núm. 298 i 296
Tècnic del grup III del pool de suport als usuaris
Titulació exigida: FPII o equivalent, o capacitat provada
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Tribunal
President titular: Dr. Antonio Terceño Gómez
President suplent: Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Vocal titular: Dr. Ángel-Pío González Soto
Vocal suplent: Dr. Vicent Ferreres Pavia
Vocal titular: Sr. Francesc Salvador Carvajal
Vocal suplent: Sr. Emili Sanromà Estivill
Vocal titular: Sr. Miguel Ángel Lambán Launes
Vocal suplent: Sr. José M. Sánchez Fernández
Vocal titular: Sr. Jordi Clavero Royo
Vocal suplent: Sr. Oriol Lorenzo Seva

Plaça núm. 222
Auxiliar de biblioteca 
Titulació exigida: graduat escolar o capacitat provada

Tribunal
President titular: Dr. Antoni Pigrau Solé
President suplent: Dr. Antoni Terceño Gómez
Vocal titular: Sr. Carlos Díaz de Argandoña Pàmies
Vocal suplent: Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Vocal titular: Sra. Maria Antònia Aloguín Pallach
Vocal suplent: Sra. Esperança Manera Roca
Vocal titular: Sra. M. Carmen Irún Saladie
Vocal suplent: Sra. Marta Lladó Armengol
Vocal titular: Sra. Carme Moncusí Puig
Vocal suplent: Ariadna Casals García

Plaça núm. 238
Masover
Titulació exigida: graduat escolar o capacitat provada

Tribunal
President titular: Dr. Albert Mas Barón
President suplent: Dr. Albert Bordons de Porrata-Doria
Vocal titular: Dr. Fernando Zamora Marín
Vocal suplent: Dra. Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Vocal titular: Sr. Francesc Fernández Mestre
Vocal suplent: Dr. Martí Yebras Cañellas
Vocal titular: Sr. Josep J. Anguera Altès
Vocal suplent: Sr. Agustí Montero Rubio
Vocal titular: Sr. Vicenç Puig Viudez 
Vocal suplent: Sr. José Luis Valdivieso Álvarez

12  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de concurs
de trasllat de l’escala de gestió i la delegació a la Comissió Delegada del PAS per-
què aprovi les bases de la convocatòria, que figuren com a annex:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Normes generals
1.1 Es convoca concurs de trasllat general de places de personal funcionari de

l’escala de gestió.
1.2 Les places objecte del concurs són les que figuren a l’annex de la convocatòria.
1.3 La convocatòria d’aquest concurs s’ajustarà al que estableixen la Llei 30/1984,

de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (modificada per la Llei
23/1988); el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i aquestes bases.

2. Requisits dels aspirants
2.1 Poden prendre part en el concurs tots els funcionaris de carrera amb destinació

a la Universitat Rovira i Virgili qualsevol que sigui la seva situació administrativa, sem-
pre que compleixin els requisits establerts en la convocatòria present i pertanyin als
cossos o escales corresponents al grup objecte de cada lloc de treball. Són una excep-
ció els suspesos en ferm, que no hi podran participar mentre duri la suspensió, i els
excedents, que no ho podran fer mentre no hagi transcorregut el temps necessari per
sol·licitar el reingrés.
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3. Mèrits i capacitats
3.1 Es valorarà:
a) El treball desenvolupat. Es valorarà l’experiència adquirida i el contingut tècnic i/

o d’especialització d’aquesta en relació amb el/s lloc/s de treball sol·licitat/s i les apti-
tuds i habilitats requerides.

b) Cursos de formació i perfeccionament. Solament es valoraran si tenen relació
amb les funcions pròpies dels llocs de treball o amb habilitats que aquests llocs reque-
reixin. Es podran valorar d’acord amb la utilitat per al lloc que s’ha d’ocupar. No es
valoraran els cursos d’una durada inferior a 10 hores.

c) Grau personal consolidat.
d) Antiguitat. Es valorarà d’acord amb el temps de serveis prestats.
e) Titulacions acadèmiques. Es valoraran quan siguin de nivell superior a l’exigit per

accedir a l’escala corresponent i siguin rellevants per al lloc de treball a proveir.
3.2 Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant còpia confrontada, i es

valoraran tenint en compte la data de publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). No es valoraran els mèrits que no compleixin
aquest requisit.

3.4 Entrevista. Es realitzarà una entrevista, que serà un sistema de comprovació i
valoració dels mèrits i les capacitats establerts a la convocatòria i al·legats pels aspi-
rants, amb la finalitat de garantir l’adequació de la persona al lloc de treball. 

3.5 Qualificació mèrits i capacitat
3.5.1 Barem
a) Lloc de treball desenvolupat: fins a 14 punts
b) Formació i perfeccionament: fins a 5 punts
c) Grau personal consolidat: fins a 4 punts
d) Antiguitat: fins a 5 punts (0,3 punts per any complet de serveis)
e) Titulacions acadèmiques: fins a 2 punts
f ) Idoneïtat del candidat (entrevista): fins a 5 punts
Puntuació mínima: 20 punts
3.5.2 En el cas d’empat, caldrà dirimir atenint la qualificació total obtinguda en

l’apartat 3.1. Si persisteix l’empat, es dirimirà, en primer lloc, segons la valoració obtin-
guda per l’antiguitat i, en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

4. Comissió d’avaluació 
4.1 Titular
Dr. Antonio Terceño Gómez, president
Sr. Manuel Molina Clavero
Sr. Carlos Díaz de Argandoña Pàmies
Sra. Esperança Manera Roca, membre pactat entre el Vicerectorat i la Gerència per

una banda, i la Junta de PAS funcionari per l’altra
Sr. Xavier Sevil Andújar, a proposta de la Junta de Personal Funcionari d’Administra-

ció i Serveis
Sra. M. José Rius Masip, a proposta de la Junta de Personal Funcionari d’Administra-

ció i Serveis
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball (pendent de designació)
4.2 Suplent
Dr. Josep Anton Ferré Vidal, president suplent
Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Sra. Sílvia Sancho Roca
Sra. Montserrat Olivé Ollé, membre pactat entre el Vicerectorat i la Gerència per

una banda, i la Junta de PAS funcionari per l’altra
Sra. Ariadna Casals Garcia, a proposta de la Junta de Personal Funcionari d’Admi-

nistració i Serveis
Sra. Maria Martí Baiget, a proposta de la Junta de Personal Funcionari d’Administra-

ció i Serveis
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball (pendent de designació)
4.3 Quant a la idoneïtat tècnica dels membres de la Comissió d’Avaluació, es consi-

derarà el que disposa l’article 37 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Sol·licituds
5.1 Les persones que vulguin participar en aquest concurs han d’emplenar el model

de sol·licitud que se’ls facilitarà al Servei de Recursos Humans de la Universitat Rovira i
Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona).

5.2 Els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació
acreditativa dels mèrits al·legats.
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5.3 Les sol·licituds per participar tenen caràcter vinculant per al peticionari i sola-
ment s’admetran renúncies quan es presentin dins els deu dies següents a la finalització
del termini de presentació d’instàncies, llevat que la Comissió d’Avaluació decideixi
acceptar les renúncies, un cop transcorregut l’esmentat termini, per causes degudament
justificades.

5.4 Les sol·licituds acompanyades dels mèrits al·legats degudament confrontats
s’han d’adreçar al rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini de quinze dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. Es poden presentar al Registre General de la Univer-
sitat, carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, o en la forma establerta en l’article
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

6. Admissió dels aspirants
6.1 La Comissió d’Avaluació elaborarà la llista d’admesos i exclosos, amb indicació

dels motius d’exclusió corresponents.
6.2 Aquesta llista es farà pública al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans

de la Universitat Rovira i Virgili, carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona.

7. Resolució del concurs
7.1 En el termini d’un mes a partir de l’endemà de la finalització del termini de pre-

sentació de sol·licituds es resoldrà el concurs. No obstant això, en casos degudament
justificats l’òrgan convocant podrà prorrogar aquest termini com a màxim un altre mes.

7.2 La proposta de provisió de places es farà pública al tauler d’anuncis del Servei
de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili. Contra aquesta proposta es
podrà interposar recurs ordinari davant el rector en el termini d’un mes des de la data
de publicació de la proposta. Transcorregut aquest termini, la resolució definitiva es
publicarà en el DOGC. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa i s’hi podrà
recórrer en contra, després de comunicar-ho a l’òrgan que l’ha dictada, davant la
jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de
la data de la seva notificació, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que la persona interessada consideri convenient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

7.3 La destinació adjudicada mitjançant convocatòria pública és irrenunciable.
7.4 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies

hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari, o de quinze dies si
comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar documental-
ment.

7.5 Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual s’haurà
de produir dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs
al DOGC.

ANNEX 1

Relació de places
17 - Tècnic de gestió (Biblioteca)
20 - Tècnic de gestió (Biblioteca)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Normes generals
1.1 Es convoca concurs de trasllat específic de places de personal funcionari de

l’escala de gestió.
1.2 Les places objecte del concurs són les que figuren a l’annex de la convocatòria.
1.3 La convocatòria d’aquest concurs s’ajustarà al que estableixen la Llei 30/1984,

de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (modificada per la Llei
23/1988); el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
Text; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i per aquestes bases.

2. Requisits dels aspirants
2.1 Poden prendre part en el concurs tots els funcionaris de carrera amb destinació

a la Universitat Rovira i Virgili, qualsevol que sigui la seva situació administrativa, sem-
pre que compleixin els requisits establerts en la convocatòria present i pertanyin als
cossos o escales corresponents al grup objecte de cada lloc de treball. Són una excep-
ció els suspesos en ferm, que no podran participar mentre duri la suspensió, i els exce-
dents, que no ho podran fer mentre no hagi transcorregut el temps necessari per
sol·licitar el reingrés.
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3. Mèrits i capacitats
3.1 Es valorarà:
a) El treball desenvolupat. Es valorarà l’experiència adquirida i el contingut tècnic i/

o d’especialització d’aquesta en relació amb el/s lloc/s de treball sol·licitat/s i les apti-
tuds i habilitats requerides.

b) Cursos de formació i perfeccionament. Solament es valoraran si tenen relació
amb les funcions pròpies dels llocs de treball o amb habilitats que aquests llocs reque-
reixin. Es podran valorar d’acord amb la utilitat per al lloc que s’ha d’ocupar. No es
valoraran els cursos d’una durada inferior a 10 hores.

c) Grau personal consolidat.
d) Antiguitat. Es valorarà d’acord amb el temps de serveis prestats.
e) Titulacions acadèmiques. Es valoraran quan siguin de nivell superior a l’exigit per

accedir a l’escala corresponent i siguin rellevants per al lloc de treball a proveir.
3.2 Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant còpia confrontada, i es

valoraran tenint en compte la data de publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). No es valoraran els mèrits que no compleixin
aquest requisit.

3.3 Memòria. S’ha de presentar una memòria que consistirà, com a mínim, a elabo-
rar un estudi relacionat amb el contingut funcional del lloc que s’ha de proveir i a pre-
sentar un estudi o projecte de millora organitzativa o funcional d’aquest lloc de treball.

3.4 Entrevista. Es realitzarà una entrevista, que serà un sistema de comprovació i
valoració dels mèrits i les capacitats establerts a la convocatòria i al·legats pels aspi-
rants, amb la finalitat de garantir l’adequació de la persona al lloc de treball. L’entrevista
també podrà tractar sobre el contingut de la memòria.

3.5 Qualificació mèrits i capacitat
3.5.1 Barem
a) Lloc de treball desenvolupat: fins a 10 punts
b) Formació i perfeccionament: fins a 6 punts
c) Grau personal consolidat: fins a 4 punts
d) Antiguitat: fins a 5 punts (0,3 punts per any complet de serveis)
e) Titulacions acadèmiques: fins a 2 punts
f ) Idoneïtat del candidat: memòria, fins a 8 punts, i entrevista, fins a 5 punts
Puntuació mínima: 25 punts
3.5.2 En el cas d’empat, caldrà dirimir atenint la qualificació total obtinguda en

l’apartat 3.1. Si persisteix l’empat, es dirimirà, en primer lloc, segons la valoració obtin-
guda per l’antiguitat i, en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

4. Junta de Mèrits i Capacitats 
4.1 Titular
Dr. Antonio Terceño Gómez, president
Sr. Manuel Molina Clavero
Sr. Carlos Díaz de Argandoña Pàmies
Sra. Àngels Jové Guasch, a proposta de la Junta de Personal Funcionari d’Adminis-

tració i Serveis.
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball (pendent de designació)
4.2 Suplent
Dr. Josep Anton Ferré Vidal, president suplent
Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Sra. Sílvia Sancho Roca
Sra. Patrícia Olivé Conde, a proposta de la Junta de Personal Funcionari d’Adminis-

tració i Serveis
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball (pendent de designació)
4.3 Quant a la idoneïtat tècnica dels membres de la Junta de Mèrits i Capacitats, es

considerarà el que disposa l’article 37 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Sol·licituds
5.1 Les persones que vulguin participar en aquest concurs han d’emplenar el model

de sol·licitud que se’ls facilitarà al Servei de Recursos Humans de la Universitat Rovira i
Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona).

5.2 Els aspirants, han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació
acreditativa dels mèrits al·legats.

5.3 Les sol·licituds per participar tenen caràcter vinculant per al peticionari i sola-
ment s’admetran renúncies quan es presentin dins els deu dies següents a la finalització
del termini de presentació d’instàncies, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats deci-
deixi acceptar les renúncies, un cop transcorregut l’esmentat termini, per causes degu-
dament justificades.
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5.4 Les sol·licituds acompanyades dels mèrits al·legats degudament confrontats
s’han d’adreçar al rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini de quinze dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. Es poden presentar al Registre General de la Univer-
sitat, carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, o en la forma establerta en l’article
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

6. Admissió dels aspirants
6.1 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la llista d’admesos i exclosos, amb indi-

cació dels motius d’exclusió corresponents.
6.2 Aquesta llista es farà pública al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans

de la Universitat Rovira i Virgili, carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona.

7. Resolució del concurs
7.1 En el termini d’un mes a partir de l’endemà de la finalització del termini de pre-

sentació de sol·licituds es resoldrà el concurs. No obstant això, en casos degudament
justificats l’òrgan convocant podrà prorrogar aquest termini com a màxim un altre mes.

7.2 La proposta de provisió de places es farà pública al tauler d’anuncis del Servei
de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili. Contra aquesta proposta es podrà
interposar recurs ordinari davant el rector en el termini d’un mes des de la data de
publicació de la proposta. Transcorregut aquest termini, la resolució definitiva es publi-
carà en el DOGC. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa i s’hi podrà recórrer
en contra, després de comunicar-ho a l’òrgan que l’ha dictada, davant la jurisdicció
contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de la data de la
seva notificació, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que la per-
sona interessada consideri convenient per la defensa dels seus interessos.

7.3 La destinació adjudicada mitjançant convocatòria pública és irrenunciable.
7.4 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies

hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari, o de quinze dies si
comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar documentalment.

7.5 Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual s’haurà
de produir dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs
al DOGC.

ANNEX 1

Relació de places
29 - Cap de Secció d’Habilitació

277 - Cap de Secció d’Afers Acadèmics

13  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la comissió de serveis del
Dr. Jordi Castro Pérez.

14.  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova la proposta dels membres
del Consell de Redacció de la revista Papers, que figura com a annex: 

CONSELL DE REDACCIÓ

President: Dr. Estanislau Pastor i Mallol
Vocals tècnics: Sra. Berta Ramos Martínez i Dr. Anton Romeu Figuerola
Vocals representants del personal docent: Dr. Pere Navarro Gómez, Sr. Xavier Maixé

Altès i Dra. Rosa M. Fenoll Brunet
Vocal representants PAS: Sr. Xavier Sevil Andujar
Vocal representants alumnes:  Sr. Pere Clua Ventura
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Comissions delegades

15  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual s’aprova ratificar els acords de les
comissions delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex: 

COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC

SESSIÓ DE 4 DE DESEMBRE DE 1998

1. S’acorda modificar el punt 5 de la Normativa de beques per a doctors pel que fa
a l’assignació de docència, que passa de 6 a 12 crèdits. 

2. S’acorda aprovar el resultat de la proposta de canditat a la plaça TEU 9707-1001,
s’atorga al Sr. Jordi Miró Martínez.

3. S’acorda admetre a tràmit la impugnació a la plaça d’Associat 9 crèdits 9807-760.
4. S’acorda aprovar la sol·licitud d’estada d’un any a la UB de la professora ajudant

del Departament de Filologia Catalana Sra. Anna Montserrat.
5. S’acorda aprovar la proposta de col·laboració docent del Sr. Jordi Diloli en el

Departament d’Història i Geografia.

COMISSIÓ DEL PAS

SESSIÓ DE 26 D’OCTUBRE DE 1998

S’acorda ratificar les places de tècnic del grup I del Servei Lingüístic següents:
◆ Llengua anglesa: Sr. Kevin Patrick Costello
◆ Llengua catalana: Sra. M. Arantxa Tévar Beunza
◆ Llengua espanyola: Sr. Joel Fernàndez Garcia

SESSIÓ DE 2 DE DESEMBRE DE 1998

1. S’acorda ratificar dues places de personal laboral eventual:
◆ Sr. Albert Larré Pedra, tècnic d’informàtica del grup II a temps complet
◆ Sr. David Mañé Robert, tècnic d’informàtica del grup II a temps parcial
 (ambdós del Departament d’Enginyeria Informàtica).

COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 10 DE DESEMBRE DE 1998

1. Convocatòria d’un ajut de col·laboració amb el Servei Lingüístic per al projecte
de voluntariat lingüístic.

S’acorda atorgar la beca a l’alumna Meritxell Garcia Gonzàlvez.
La llista d’espera que la formen:
1. Jaume Josep Llambrich Brull
2. Patrícia Carles Sanchis
3. Rut Gaya Bofarull

2. Convocatòria d’ajuts de col·laboració en tasques de dinamització lingüística al
Servei Lingüístic de la URV.

S’acorda atorgar els ajuts a les alumnes:
◆ Sílvia Vea Vila
◆ Lurdes Malgrat Escarp
◆ M. Teresa Izquierdo Solom
La llista d’espera que la formen:
1. Elisenda Jorro Mora
2. Carmen Sánchez López
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Convenis

16  Acord de 18 de desembre de 1998, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

Acord entre la URV i el Comissionat per a Universitats i Recerca, del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Conveni entre la Universitat de Barcelona i la URV perquè aquella cedeixi l’aplica-
ció informàtica de gestió i l’avaluació de la recerca GREC.

Conveni de col·laboració entre la URV i Aparcaments i Mercats de Reus, SAM
(AMERSAM).

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i la URV per organitzar cursos d’especialització adreçats a funcionaris del
cos de mestres.

Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la URV.

Contracte d’edició, distribució i venda del llibre Diccionari del vi amb l’Enciclopè-
dia Catalana, SA.

Addenda núm. 6 al Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Universitat
Oberta de Catalunya.
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ DE 26 D’OCTUBRE DE 1998

1. S’acorda admetre a tràmit les tesis doctorals i els tribunals següents:

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sra. Marta Alonso Ortiz del Rio, “Trajectòries de vida i migració de dones immi-

grants d’origen marroquí al Camp de Tarragona”, dir. Dolors Comas d’Argemir Cendra

2. S’acorda ajornar el tràmit de les tesis doctorals següents fins a la propera ses-
sió, atès que no ha assistit el representant del departament:

Departament d’Història i Geografia
Sra. Caridad Alastruey Fuertes, “Los sindicatos independientes durante la transición

española 1976-1980”, dir. Josep Sánchez Cervelló.

Departament de Pedagogia
Sr. Francisco Javier Galán Moreno, “Los servicios de orientación en y para la comu-

nidad autónoma de Aragón”, dir. Mercè Gisbert Cervera.

3. S’acorda aprovar la defensa pública de la tesi doctoral següent:

Departament d’Enginyeria Química
Jordi Reguant Miranda. Lectura prevista per al 12-11-98. 

4. S’acorda prorrogar la lectura de les tesis doctorals següents:

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. Olga Espeso Sentis, fins al desembre de 1998. Demana una pròrroga de 3 mesos.
Sr. Juan José Sánchez Cano, fins al setembre de 1999.
Sr. Gabriel de Febrer Martínez, fins al setembre de l’any 2000.

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Joan Guix Oliver, fins al setembre de 1999.

Departament de Pedagogia
Sra. Núria Romero Carbonell, fins a l’any 2001.

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Àngel Alejandre Duch, fins al 30 de març de 1999.

Departament de Dret
Sr. Miguel Minguillón, fins a l’any 2001.

5. S’acorda modificar els programes de doctorat següents:

Departament de Medicina i Cirurgia
Salut Mental en l’Assistència Primària i Especialitzada, bienni 1998-2000.
S’afegeix la professora M. Dolores Hierro al curs del primer any del programa Ele-

ments Comunicatius en Atenció Primària de Salut. La Relació Metge-Pacient. Titulació
de sortida de doctor en Psicologia.

Departament de Psicologia
Ciència Cognitiva i Llenguatge, bienni 1997-99
Se suprimeixen els cursos següents per al segon any del programa:
Aspectes de l’Adquisició de la Sintaxi en Català, 3 crèdits, fonamentals, Dra. Joana

Rosselló (UB)
Semàntica de les Actituds Proposicionals, 3 crèdits, fonamentals, Dr. Ramon Cirera

(UB)
Lingüística de Corpus, 3 crèdits, afins, Drs. M.T. Cabré, T. Badia i L. de Yzaguirre

(UPF)
El curs Terminologia: Aspectes Lingüístics i Cognitius canvia el títol pel de Termino-

logia General.

Departament de Química
Química, bienni 1998-2000
Canvi de tutors del programa; les Dres. Rosa M. Marcè Recasens i Ana M. Mantecón

Arranz substitueixen a les Dres. Pilar Callao Lasmarías i M. Isabel Matheu Malpartida,
respectivament.

Comissions Estatutàries
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6. S’acorda aprovar el trasllat d’expedient de doctorat següent: 

Departament de Medicina i Cirurgia
Trasllat de l’expedient de doctorat per llegir la tesi a la URV del Sr. Jordi Enjuanes i

Prades, des de la Universitat de Barcelona. El programa realitzat és del bienni 1988-90.

7. S’acorda aprovar les convalidacions de programes de doctorat següents: 

Departament de Medicina i Cirurgia
S’aprova acceptar la sol·licitud de convalidació de la Sra. Sandra Valencia Juanes al

programa de doctorat de Salut Mental en l’Assistència Primària i Especialitzada, del
bienni 1998-2000. Convaliden un curs del 2n any del programa. 

8. S’acorda aprovar els ensenyaments de postgrau següents per al 2n quadri-
mestre del curs 1998-99:

Ensenyaments de postgrau Unitat orgànica
Supervisió en Infermeria Escola Universitària d’Infermeria Verge de
Diploma la Cinta / Departament d’Infermeria

Gestió de Recursos Humans Departament de Psicologia
Diploma

Innovació, Disseny i Desenvolupament Departament d’Enginyeria Mecànica
de Producte
Certificat d’aprofitament

Activació en Geriatria Departament de Medicina i Cirurgia
Certificat d’aprofitament

Reeducació Funcional a les Lesions Departament de Medicina i Cirurgia
Ortopèdiques d’Extremitats Inferiors
Certificat d’aprofitament

9. S’acorda aprovar els cursos d’extensió universitària per al 2n quadrimestre
del curs 1998-99:
Gestió de Residus en el Laboratori Facultat de Química
Certificat d’aprofitament

10. Per al pressupost de doctorat del curs 1997-98 s’acorda mantenir la mateixa
distribució que el curs anterior amb el compromís que es revisi el concepte d’interdis-
ciplinarietat per al curs vinent.

11. S’acorda aprovar les sol·licituds d’adaptacions següents:

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Eugeni Salazar de Tena: sol·licita l’adaptació al programa de doctorat de Salut

Mental en l’Assistència Primària i Especialitzada del bienni 1998-2000.

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sol·licituds d’adaptació al programa de doctorat d’Antropologia Urbana del trienni

1998-2001 dels doctorants:
Sr. Albert Álvarez Aura
Sr. José Elesbaan Paul Torrent
Sra. Mercedes Díaz-Plaza Rodríguez
Sr. Óscar Subirats Torrebadell

12. Pel que fa a la qualificació dels treballs d’investigació, s’acorda que s’eme-
tran tantes actes de treball d’investigació com tribunals diferents s’hagin constituït.
Cada tribunal seguirà la proporció 1 a 20, per concedir matrícula d’honor.

13. En relació amb l’autorització perquè el professorat pugui cursar estudis a la
Universitat (Reial decret 885/85, de 30 d’abril), s’acorda que es dictin resolucions, si
s’escau, a efectes retroactius i es legalitzin tots els professors que estan en aquesta
situació.

SESSIÓ DE 19 DE NOVEMBRE DE 1998

1. S’acorda la lectura de les tesis doctorals següents, però se n’ha de confirmar
la data de lectura:

Departament d’Història i Geografia
Sra. Caridad Alastruey Fuertes, “Los sindicatos independientes durante la transición

española 1976-1980”

Departament de Pedagogia
Sr. Francisco Javier Galán Moreno, “Los servicios de orientación en y para la comu-

nidad autònoma de Aragón”
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2. S’acorda, a petició de la persona interessada i amb l’informe de la directora
de la tesi, aturar la defensa pública de la tesi doctoral titulada “Trajectòries de vida i
migració de dones immigrants d’origen marroquí al Camp de Tarragona”, a càrrec de
la Sra. Marta Alonso Ortiz del Río (Departament d’Antropologia Social i Filosofia).

3. S’acorda aprovar les pròrrogues següents de lectura de tesis doctorals:

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sra. Núria Vall Fossas, nova pròrroga d’un any fins al setembre de 2001.

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. Jordi Riu Rusell, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de l’any 2001.

Departament de Medicina i Cirurgia
Sra. Montserrat Llobera Serentil, nova pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de

l’any 1999.
Sra. Teresa Sans Mateu, nova pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de l’any 2000.

Departament de Filologies Romàniques
Sr. Joan Salvador Balagué Cervera, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de

l’any 2001.
Sr. Joel Fernàndez Garcia, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de l’any 2001.
Sr. Lluís Làzaro Quílez, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de l’any 2001.
Sra. Rosa Maria Miró Espasa, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de l’any

2001.
Sr. José Antonio Moreno Villanueva, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de

l’any 2001.
Sra. Amèlia Padilla Roig, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de l’any 2001.
Sra. Rosa Maria Pérez Anton, pròrroga de lectura de tesi fins al setembre de l’any

2001.

4. S’acorda ajornar per a una propera sessió la sol·licitud de pròrroga de lectura
de tesi doctoral de la Sra. Núria Serrat Orús (Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-
ques).

5. S’aprova modificar el programa de doctorat següent:

Departament d’Història i Geografia
Curs: La Política Exterior i de Seguretat Comú de la Unió Europea: Qüestions Gene-

rals i la seva Aplicació a la Regió Mediterrània, del programa de doctorat El Projecte
Europeu del bienni 1998-2000 que passa de 2 a 3 crèdits.

6. S’aproven les adaptacions dels programes de doctorat següents:

Departament de Filologia Anglogermànica
Sr. Andrés Jorge Daura Jordà, petició d’adaptació al programa de doctorat Domini

Lingüístic i Processos d’Identitat Literària del trienni 1998-2001.
Sra. Marta Garcia Velasco, petició d’adaptació al programa de doctorat Domini Lin-

güístic i Processos d’Identitat Literària del trienni 1998-2001. Adapten cursos del 2n any
del programa.

Sra. Maria Riera Toló, petició d’adaptació al programa de doctorat Domini Lingüís-
tic i Processos d’Identitat Literària del trienni 1998-2001. Adapten un curs i és del 2n
any del programa.

Sra. Núria Cartañà Miquel, petició d’adaptació al programa de doctorat Domini Lin-
güístic i Processos d’Identitat Literària del trienni 1998-2001.

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sr. Miquel Àngel Ruiz Torres, petició d’adaptació al programa de doctorat Antropo-

logia Urbana del trienni 1998-2001.

Departament de Filologies Romàniques
Sr. Ramón García Mateos, petició d’adaptació al programa de doctorat Estudis de

Filologia Hispànica del bienni 1998-2000. Adapten cursos del 2n any del programa.

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Eugeni Salazar de Tena, petició d’adaptació al programa de doctorat Salut Mental

en l’Assistència Primària i Especialitzada del bienni 1998-2000.

7. S’aprova la convalidació del programa de doctorat següent:

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Sr. Lluís Miret Pastor, petició de convalidació al programa de doctorat Economia i

Empresa del bienni 1998-2000. En el punt següent es porta a tràmit d’aprovació el tras-
llat. S’adapten cursos del 2n any del programa.

S’acorda acceptar la convalidació en el moment que s’aprovi el trasllat.
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8. S’aprova el trasllat següent d’un alumne de doctorat:
Departament de Gestió d’Empreses i Economia

Sr. Lluís Miret Pastor, petició de trasllat de la Universitat de València al programa de
doctorat Economia i Empresa del bienni 1998-2000.

9. S’aprova admetres l’alumne següent amb titulació no prevista en un pro-
grama de doctorat:

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Sr. Juan Panisello Martínez, llicenciat en Dret, és admès al programa d’Economia i

Empresa del bienni 1998-2000. La titulació de sortida serà la de doctor en Administra-
ció i Direcció d’Empreses.

10. S’aprova l’autorització de direcció malgrat que no sigui professor universitari:
Departament de Medicina i Cirurgia

S’acorda que el Dr. Daniel Vilaplana Blanch pugui coodirigir la tesi doctoral de la
Sra. Ana Guinot Saera.

SESSIÓ DE 16 DE DESEMBRE DE 1998

1. S’acorda admetre a tràmit les tesis doctorals i els tribunals següents:
Departament de Gestió d’Empreses i Economia

Sr. Francesc Ortí Selma, “Optimización borrosa. Aplicación al problema de análisis
y selección de carteras de valores”, dir. Antoni Terceño Gómez.

Sr. Antonio Rodríguez Ramos, ”El mercado de renta fija de la AIAF”, dir. Dr. Máximo
Borrell Vidal, tutor Dr. Agustí Segarra Blasco.

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. Jordi Riu Rusell, “Regressió lineal amb errors en ambdós eixos. Aplicació al cali-

bratge i a la comparació de mètodes analítics”, dir. Francesc Xavier Rius Ferrús.
Sra. Núria Serrat Orus, “Metalotioneína como marcador del estado zinc i cobre en

diversas patologías renales”, dir. José Luis Paternáin Suberviola.

2. S’acorda aprovar la defensa pública de les tesis doctorals següents:
Departament d’Història i Geografia

Sra. Caridad Alastruey Fuertes. Lectura prevista per al 21-12-98.

Departament de Pedagogia
Sr. Francisco Javier Galán Moreno. Lectura prevista per al 22-12-98.

3. S’acorda prorrogar la lectura de les tesis doctorals següents:
Departament de Gestió d’Empreses i Economia

Sr. Francesc Ortí Selma, el programa de doctorat realitzat és del bienni 1988-90,
tenia una pròrroga de 4 mesos concedida fins al gener de 1999. Demana una pròrroga
de 3 mesos.

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Núria Serrat Orus, el programa de doctorat és del bienni 1990-92. Demana una

pròrroga d’un any fins al setembre de 1999.

Departament de Psicologia
Sr. Xavier Moriones Pellisà, el programa de doctorat realitzat és del bienni 1989-91,

tenia concedida una primera pròrroga de 3 anys fins al setembre de 1997 i una segona
pròrroga d’un any fins al setembre de 1998. Demana una pròrroga d’un any fins al
setembre de 1999.

Departament de Pedagogia
Sra. M. Esperança Martí Cruz, el programa de doctorat realitzat és del bienni 1993-

95. Demana pròrroga de 3 anys fins a l’any 2001.

4. S’acorda modificar els programes de doctorat següents:
Departament de Medicina i Cirurgia

Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques, bienni 1998-2000
La Unitat Orgànica sol·licita que es puguin incorporar com a titulació d’accés al

programa les llicenciatures de Bioquímica, Farmàcia i Biologia. La titulació de sortida
fóra la de doctor per la Universitat Rovira i Virgili, segons el nou Reial decret 778/1998,
de 20 d’abril.

Departament de Filologia Anglogermànica
Domini Lingüístic i Processos d’Identitat Literària, trienni 1998-2001
La Unitat Orgànica sol·licita que s’ampliï el nombre de tutors del programa, i passa-

ran a ser-ne quatre en comptes de dos. Els nous tutors proposats són la Dra. Cristina
Andreu Jiménez i el Dr. Andreu Castell i Vicente. 
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S’aprova també l’ampliació d’un curs en el 2n any del programa:
“Entwicklungen der Identitätsbildung. Eine methodologische einführung”, metodo-

lògic, optatiu i de 3 crèdits.

5. S’acorda aprovar les adaptacions de programes de doctorat següents i s’auto-
ritza que els alumnes es matriculin fora del termini establert per al dia 15 de desem-
bre:

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Antonio Aguilera Martínez, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i

Empresa del bienni 1998-2000.
Cristina Natàlia Herrero Domingo, petició d’adaptació al programa de doctorat Eco-

nomia i Empresa del bienni 1998-2000.
Joaquim Margalef Llebaria, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i

Empresa del bienni 1998-2000.
Maria del Carme Vidal Gallego, petició d’adaptació al programa de doctorat Econo-

mia i Empresa del bienni 1998-2000.
Núria Molné Vallvé, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i

Empresa del bienni 1998-2000.
Sergi Romeu Crusat, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i

Empresa del bienni 1998-2000. Dels cursos adaptats, un correspon al 2n any del pro-
grama.

Sergio Furquet Monasterio, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i
Empresa del bienni 1998-2000.

Xavier Camara Turull, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i
Empresa del bienni 1998-2000.

Núria Olucha i Mariné, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i
Empresa del bienni 1998-2000.

Alfonso Roa i Díaz Regañon, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia
i Empresa del bienni 1998-2000.

José Moreno Codina, petició d’adaptació al programa de doctorat Economia i
Empresa del bienni 1998-2000.

Departament de Filologia Anglogermànica
Lluïsa Astruc Aguilera, petició d’adaptació al programa de doctorat Domini Lingüís-

tic i Processos d’Identitat Literària del bienni 1998-2000. Adapten cursos del 2n any del
programa.

M. del Carme Torres Santaella, petició d’adaptació al programa de doctorat Domini
Lingüístic i Processos d’Identitat Literària del bienni 1998-2000. Adapten cursos del 2n
any del programa.

Sergi Llurba Balañá, petició d’adaptació al programa de doctorat Domini Lingüístic i
Processos d’Identitat Literària del bienni 1998-2000.

6. S’acorda aprovar el procediment de matrícula de tutela acadèmica següent:
Durant la setmana de l’11 al 15 de gener els departaments han d’haver contactat

amb tots els alumnes afectats i tenir signades les seves matrícules amb la conformitat del
director de la tesi.

Durant la setmana del 18 al 22 de gener les secretaries han d’haver matriculat els
alumnes i han d’haver imprès els resguards de matrícula.

A partir d’aquí, els departaments lliuraran el resguard als alumnes perquè
facin l’ingrés i aquests, una vegada pagats, retornaran el comprovant a la secreta-
ria de centre.

7. S’acorda aprovar els cursos d’extensió universitària per al 2n quadrimestre
del curs 1998-99:
Cursos d’extensió universitària Unitat orgànica responsable
Finances Aplicades Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Certificat d’aprofitament

L’Empresa i l’Euro: un Nou Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escenari Competitiu
Certificat d’aprofitament

8. S’acorda autoritzar el trasllat de la Sra. Teresa Torres Coronas des de la Uni-
versitat de Barcelona perquè defensi la tesi doctoral a la URV.

9. S’acorda anul·lar el curs de postgrau Supervisió en Infermeria perquè no ha
assolit la quantitat mínima d’alumnes preinscrits.
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COMISSIÓ DE RECERCA

SESSIÓ DE 28 D’OCTUBRE I 12 DE NOVEMBRE DE 1998

1. S’acorda enviar una còpia dels treballs preliminars del IV Pla Nacional d’R+D,
elaborats per l’Oficina de Ciència i Tecnologia (OCYT): “Estrategia de I+D en el marco
de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología” i “Procedimiento para la ela-
boración del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” a
aquells membres que la demanin.

2. S’acorda enviar una còpia de l’escrit de queixa dels vicerectors d’Investigació de
les universitats espanyoles a la ministra d’Educació i Cultura relativa a la mala gestió del
programa de projectes FEDER.

3. En relació amb la convocatòria de beques predoctorals del Ministeri d’Educació i
Cultura (MEC), la Comissió acorda que es puguin presentar dos candidats a beca pel
mateix projecte.

4. S’acorda que l’Assessoria Jurídica redacti un dictamen jurídic sobre l’article 104.3
dels Estatuts de la URV.

5. S’acorda que l’organigrama de la Comissió de Recerca inclogui com a punt de
l’orde del dia en una propera reunió d’aquesta Comissió.

6. Pel que fa a la priorització de les beques predoctorals de formació d’investigadors
(FI99) i de formació d’investigadors en àrees prioritàries (FIAP99) de la Direcció General
de Recerca, s’acorda recalcular les mitjanes d’ensenyament dels candidats de manera
proporcional a l’any i a l’ensenyament.

7. S’acorda que els departaments que vulguin participar en la Comissió Mixta, entre la
Comissió de Recerca i la Comissió de Política Científica i de Transferència, enviaran les
seves manifestacions d’interès al Vicerectorat d’Investigació / Servei de Gestió de la Recerca.

8. En relació amb l’avantproposta de línies essencials de la política científica a la
URV, s’acorda que s’inclouran en el document els suggeriments fets a la Comissió. El
text modificat es tornarà a enviar als membres de la Comissió de Recerca perquè poste-
riorment l’aprovi la Junta de Govern.

SESSIÓ DE 23 DE NOVEMBRE DE 1998

1. S’acorda aprovar la relació prioritzada de sol·licituds de beques predoctorals del
MEC: programa AP98.

En relació amb la convocatòria d’ajuts a congressos, la Comissió acorda:
2. Revisar actes d’anys anteriors per comprovar que hi ha un acord segons el qual la

URV només finançarà una vegada la realització d’un mateix congrés dins aquest pro-
grama d’ajuts.

3. Passar les sol·licituds de congressos que tindran lloc durant l’any 1999 a la con-
vocatòria d’aquest any 1999.

4. Aprovar la proposta inicial de finançament entre les sol·licituds que presenten la
documentació completa.

5. Reclamar la documentació als responsables de les sol·licituds incompletes.

6. Repartir, entre les sol·licituds que no consten en la proposta inicial de finança-
ment i que hagin estat finalment considerades, la borsa de diners corresponent a les
sol·licituds que s’han traspassat a la convocatòria de l’any 1999.

7. Afegir un termini per completar la documentació de l’avís de recepció, d’acord
amb la normativa vigent. Si en el termini establert no s’ha completat la documentació
reclamada, la sol·licitud serà desestimada.

8. Incloure en l’ordre del dia d’una propera reunió aquestes dues propostes:
a) Discussió sobre l’ajut de mobilitat de tercer cicle i traspassar-ne el finançament a

l’ajut per organitzar congressos.
b) Discussió sobre l’ajut per organitzar congressos.

En relació amb la convocatòria d’ajuts a mobilitat de tercer cicle, la Comissió acorda:
9. Reclamar la documentació als responsables de les sol·licituds incompletes.

10. Repartir de manera equitativa el finançament disponible entre totes les sol·lici-
tuds completes.
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COMISSIÓ DE DOCÈNCIA I CONVALIDACIONS

SESSIÓ DE 22 D’OCTUBRE DE 1998

1. S’aprova l’acta de la sessió de 4 de juny de 1998

2. S’aprova reconèixer com a crèdits de lliure elecció les activitats següents:
Reconeixement de crèdits 1.2.c:

Departament d’Enginyeria Informàtica
I Congrés Català d’Intel·ligència Artificial

Departament d’Història i Geografia
Jornades sobre Realisme

Departament de Filologia Catalana
Literatura i Guionatge
Col·loqui Internacional La Lingüística de Pompeu Fabra
La Llengua Catalana al Tombant del Mil·lenni. Aproximació Sociolingüística

Departament de Filologies Romàniques
Borges (1899-1999)
Alguns Aspectes de la Varietat Dialectal Peninsular

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
VI Simposi d’Economia. El Mercat de Treball: el Repte de la Convergència

Departament de Pedagogia
Iniciació al Voluntariat

Departament de Psicologia
VII Setmana Psicològica
Abordatge de l’Adolescent des de l’Atenció Primària de Salut

Escola Universitària de Relacions Laborals Dr. Manyà
Treball Gènere: Reflexions Socioeconòmiques sobre l’Activitat Laboral de les Dones

Institut de Ciències de l’Educació
Introducció a la Informàtica d’Usuari (Nivell I)
Introducció a la Xarxa d’Internet
Gestió Creativa
Tècniques i Recursos d’Expressió Escrita
Introducció a la Informàtica d’Usuari (Nivell II)
Introducció al Llenguatge HTML per a Internet
Tècniques d’Entrevista de Selecció de Personal
El Patrimoni Viu a Través de la Festa a Catalunya. La Fotografia com a Eina d’Anàlisi
Tècniques de Treball Intel·lectual
Treball i Gènere: Reflexions Socioeconòmiques sobre l’Activitat Laboral de les

Dones

3. S’aprova ampliar a genèrica l’oferta dels alumnes als quals anava adreçada
l’activitat de l’EU de Relacions Laborals Dr. Manyà I Trobada de les Comarques de
l’Ebre. Polítiques de Desenvolupament Local aprovada en la sessió anterior.

4. S’aprova modificar la taula d’idiomes per afegir-hi el nivell D de català realit-
zat a la Comunitat Valenciana i afegir-hi rus I i rus II en la mateixa proporció de crè-
dits que la resta d’idiomes.

5. S’aproven les sol·licituds de convalidació dels centres adscrits
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PRESES DE POSSESSIÓ

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
21-10-98 Dr. Manuel Sanromà Lucía Director del Departament d’Enginyeria

Informàtica
23-10-98 Dra. Mercè Gisbert Cervera Directora de l’Institut de Ciències de

l’Educació
04-11-98 Sr. Carles Aliagas Castell Secretari del Departament d’Enginyeria

Informàtica
09-11-98 Sr. Alejandro Arenas Moreno Secretari de l’Institut de Ciències de

l’Educació
14-11-98 Dra. Montserrat Nadal Vicedegana de la Facultat d’Enologia

Roquet-Jalmar
14-11-98 Dr. Albert Mas Barón Degà de la Facultat d’Enologia
14-11-98 Sra. Silvia de la Flor López Secretària de la Facultat d’Enologia
14-11-98 Sr. Joan Miquel Canals Bosch Director del Celler i Camps

 Experimentals

PERSONAL ACADÈMIC

14-10-98 Sra. Maria del Carme Casajuana Professora titular d’escola universitària 
Briansó de la Facultat de Medicina i Ciències

de la Salut
27-11-98 Sra. Silvia de la Flor López Professora titular d’escola universitària

de la Facultat d’Enologia

Fe d’errates

Full Oficial 24, pàg. 7

On hi diu:
Sr. Jordi Salvador Rius (col·lectiu de l’alumnat)

Hi ha de dir:
Sr. Jordi Salvadó Rius (col·lectiu de l’alumnat)

Full Oficial 24, pàg. 70
Suprimir el paràgraf següent:

42  Acord de 8 de juliol de 1998, pel qual es ratifiquen les preses de possessió
següents:

Preses de possessió
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Posar butlleta fou 25
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