
  

U
N

IV
ER

SITA
T

R
O

V
IR

A
 I V

IR
G

ILI

 

Full Oficial

 

Any VII · Núm. 27

 

Sumari

 

Índex 3

 

Claustre Universitari

de 21 de gener de 1999

 

Disposicions 5

 

Junta de Govern

de 18 de febrer de 1999

 

Informe del Rectorat 11
Disposicions 13
Càrrecs i personal 34
Comissions delegades 36
Convenis 37

 

Comissions estatutàries

 

38

 

Preses de possessió

 

42

  

This document was created with FrameMaker 4.0.2



 

Full Oficial 

 

27 

 

/ 

 

Junta de Govern de

 

 

 

18 de febrer de 19992



 

Full Oficial 

 

27 

 

/ 

 

Junta de Govern de

 

 

 

18 de febrer de 19993

 

 

 

Índex

 

C

 

LAUSTRE

 

 U

 

NIVERSITARI

 

Disposicions 

 

1  

 

Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’aprova la creació de la Comissió per a
la Reforma dels Estatuts de la URV, la composició, la definició del marc de la
reforma, consistent en l’anàlisi del contingut dels articles 46.1, 48, 49, 50, 51, 52,
55.3, 57.3, 95, 117, 118 i 192.2 i la designació dels membres, que figura com a
annex. 

 

pàg. 5

 

2  

 

Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’acorda la modificació parcial de la Nor-
mativa general d’eleccions dels òrgans de govern (articles 10 i 19), que figura
com a annex. 

 

pàg. 5

 

 

 

3  

 

Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’aprova la proposta de Normativa de
solidaritat i cooperació per al desenvolupament a la URV, que figura com a
annex. 

 

pàg. 6

 

4  

 

Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’aprova la proposta de Reglament d’ús
de la llengua catalana a la URV, amb la incorporació de les esmenes que han
obtingut el suport majoritari dels membres del Claustre, que figura com a annex. 

 

pàg. 7

 

J

 

UNTA

 

 

 

DE

 

 G

 

OVERN

 

Informe del Rectorat pàg. 11

Disposicions 

 

1  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova el Pressupost 1999 del qual es
farà una publicació. 

 

pàg. 13

 

2  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven les Bases d’execució del pres-
supost 1999.  

 

pàg. 13

 

3  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven disposicions que afecten el
Pressupost de biblioteques de 1999, que figuren com a annex. 

 

pàg. 13

 

4  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la Normativa de permanència
dels estudiants a la URV, que figura com a annex. Pel que fa a l’article 4.2, mentre
no es modifiqui el Pla d’Estudis d’Història, als alumnes matriculats en aquest
ensenyament no se’ls exigirà superar els 12 crèdits en dues assignatures. 

 

pàg. 13

 

5  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la Normativa d’ordenació aca-
dèmica, que figura com a annex. 

 

pàg. 14

 

 

 

6  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven les línies essencials de la polí-
tica científica de la Universitat, que figura com a annex. 

 

pàg. 19

 

7  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova el marc general de la Universi-
tat d’Estiu, que figura com a annex. 

 

pàg. 21

 

8  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la creació d’un ensenyament
propi de graduat/da en Administració i Gestió Immobiliària, vinculat a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials, que figura com a annex. 

 

pàg. 25

 

9  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la vinculació de l’ensenyament
de graduat superior en Arqueologia a la Facultat de Lletres. 

 

pàg. 26

 

10  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria extraordinària
d’ajut social per al personal de la URV, que figura com a annex. 

 

pàg. 26

 

11  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la Normativa sobre vacances,
permisos i llicències del PAS, que figura com a annex. 

 

pàg. 31

 

12  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la participació de la Universitat
en les fundacions privades Tàrraco Energia Local i Institut de Recerca en Ciències
de la Salut. 

 

pàg. 33



 

Full Oficial 

 

27 

 

/ 

 

Junta de Govern de

 

 

 

18 de febrer de 19994

 

13  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova l’autorització de la proposta de
venda de l’antic beateri de Sant Domènec i els edificis confrontants a l’Ajunta-
ment de Tarragona. 

 

pàg. 33

 

14  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven els cursos de postgrau i exten-
sió universitària, els quals figuren com a annex. 

 

pàg. 33

 

Càrrecs i personal

 

15  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la designació proposada dels
representants de la Junta de Govern a diversos organismes, que figura com a
annex. 

 

pàg. 34

 

16  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la designació proposada dels
membres de la Comissió URV Solidària, que figura com a annex. 

 

pàg. 34

 

17  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la inclusió del Sr. Jordi Mateu
Pozuelo al Secretariat d’Estudiants. 

 

pàg. 34

 

18  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la proposta de representants de
l’alumnat a les comissions delegades i no delegades de la Junta de Govern, que
figura com a annex. 

 

pàg. 34

 

Comissions delegades

 

19  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual es ratifiquen els acords de les comissions
delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex. 

 

pàg. 36

 

Convenis

 

20  

 

Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual es ratifiquen diversos convenis. 

 

pàg. 37

 

C

 

OMISSIONS

 

 

 

ESTATUTÀRIES

 

 

 

pàg. 38

 

P

 

RESES

 

 

 

DE

 

 

 

POSSESSIÓ

 

 

 

pàg. 42



 

Full Oficial 

 

27 

 

/ 

 

Junta de Govern de

 

 

 

18 de febrer de 19995

 

C

 

LAUSTRE

 

 U

 

NIVERSITARI

 

Disposicions

 

D’acord amb l’article 27.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa constar que
els acords de la sessió ordinària del Claustre de 21 de gener de 1999 es publiquen
abans que l’acta s’hagi aprovat.

 

1  

 

Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’aprova la creació de la Comissió per a
la Reforma dels Estatuts de la URV, la composició, la definició del marc de la
reforma, consistent en l’anàlisi del contingut dels articles 46.1, 48, 49, 50, 51, 52,
55.3, 57.3, 95, 117, 118 i 192.2, i la designació dels membres, que figura com a
annex:

 

Dr. Lluís Arola i Ferrer, president
Dr. Josep Oliveras Samitier, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària
Dr. Antoni Pigrau Solé, vicerector d’Estudiants i Docència

 

REPRESENTANTS DE L’AGRUPACIÓ A

 

Personal docent

 

Dr. Jordi Mallol Mirón
Sra. Sagrario Acebedo Urdiales

 

Alumnes

 

Sra. Gemma Rubio Mayol, alumna agrupació A

 

REPRESENTANTS DE L’AGRUPACIÓ B

 

Personal docent

 

Dr. Santiago Roquer Soler
Dra. Fina Canals Sans

 

Alumnes

 

Sr. Jordi Salvadó Rius

 

REPRESENTANTS DE L’AGRUPACIÓ C

 

Personal docent

 

Dra. Maria Glòria Barberà Mariné
Dr. Antoni Jordà Fernández

 

Alumnes

 

Sr. Manuel Muñoz Coll

 

REPRESENTANTS DE L’AGRUPACIÓ D

 

Personal docent

 

Dra. Rosa Caballol Lorenzo
Dr Jordi Grifoll Taverna

 

Alumnes

 

Sra. Sílvia García López

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

Sr. Eduard Pié Barberà
Sr. Esteve Iniesta Barberà

 

2  

 

Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’aprova la modificació parcial de la Nor-
mativa general d’eleccions dels òrgans de govern (articles 10 i 19), que figura
com a annex:

 

MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA NORMATIVA ELECTORAL

 

S’incorpora a l’article 10, punt 3, de la Normativa general d’elecció dels òrgans de
govern de la URV el text següent:

 

A

 

RTICLE

 

 10

 

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

versitat Rovira i Virgili, aquest membre serà substituït pel següent més votat; si hi ha
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 candidats/es amb el nombre de vots
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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 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.

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

 

A

 

RTICLE

 

 19

 

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

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

 

3  

 

Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’aprova la proposta de Normativa de
solidaritat i cooperació per al desenvolupament a la URV, que figura com a
annex:

 

El Estatuts de la URV estableixen, que alguns dels objectius de l’organisme son, la pro-
moció del respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per la pau i la coope-
ració internacional, especialment amb els països en desenvolupament.

La URV, per acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 1995, ha anat incloent en
el pressupost anual una partida destinada a ajuts als països en desenvolupament sense
definir uns criteris d’utilització. Aquesta partida es nodreix de l’aportació del 0,7% dels
ingressos derivats de cursos i programes de tercer cicle, dels programes europeus, i dels
convenis i contractes de col·laboració amb empreses i organismes.

S’han rebut diverses propostes per establir alguna estructura que gestioni aquests
diners. En particular, el maig de 1996, una proposta de l’AJEC-AERV per crear una
Comissió de Cooperació per al Desenvolupament i l’octubre de 1997, una segona de la
Secció Sindical de CCOO per organitzar un Fons de Solidaritat. El programa electoral
defensat per l’equip rectoral en les eleccions de 1998 incloïa el compromís de la URV
per activar la cooperació per al desenvolupament.

Atesa la necessitat de reglamentar l’ús d’aquests fons i l’acord general de la comuni-
tat universitària per impulsar accions de cooperació solidària, la Comissió de Coopera-
ció per al Desenvolupament, creada per la Junta de Govern a aquest efecte, ha formulat
la proposta de normativa següent.

La proposta té com a punt partida els criteris següents:

 

a) 

 

La cooperació per al desenvolupament només tindrà sentit si una part significa-
tiva de les persones que formen la comunitat universitària de la URV s’hi compromet.

 

b) 

 

Les línies mestres de l’activitat de cooperació per al desenvolupament han d’estar
absolutament consensuades des del principi, sobretot entre els membres de la comuni-
tat universitària disposats a participar-hi de manera activa, i oferir un marc prou flexible
per facilitar el treball solidari.

 

c) 

 

El paper de la URV–institució és sobretot el de plataforma de suport i estímul a
l’activitat de cooperació que vulguin impulsar els membres de la comunitat universitària.

 

NORMATIVA

 

Capítol I. La Comissió URV Solidària

 

1. Es crea la Comissió URV Solidària (en endavant la Comissió), que és l’òrgan que
coordina i gestiona les activitats de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat a
la URV.

2. La Comissió està composta pels membres següents:

 

a

 

) 2 membres del Consell Rectoral

 

b

 

) 4 professors designats per la Junta de Govern

 

c

 

) 4 estudiants designats per la Junta de Govern

 

d

 

) 4 membres del PAS designats per la Junta de Govern

 

e

 

) 1 membre designat pel Consell Social
3. Les funcions de la Comissió són:
a) Promocionar internament i externament les activitats de solidaritat i cooperació

de la URV.
b) Garantir la coherència de les accions realitzades.
c) Gestionar l’accés a les instal·lacions i equipaments de la URV, i recaptar els

recursos econòmics (en endavant, el Fons) necessaris per a les activitats.
d) Decidir l’assignació dels recursos econòmics als diferents projectes o activitats.
e) Controlar els ingressos i les despeses del Fons.
f ) Difondre les activitats, els projectes realitzats i els resultats obtinguts.
g) Retre comptes anualment a la Junta de Govern i al Claustre de l’activitat realit-

zada i de l’estat del Fons.
h) Promoure la signatura de convenis de col·laboració amb altres institucions.
i) Proposar a la Junta de Govern modificar la Normativa present.
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Capítol II. Els objectius
4. Com a Universitat, la URV té un personal, uns coneixements i uns equipaments

especialment adequats per realitzar activitats i projectes de cooperació vinculats a la
formació o a la recerca que s’hi desenvolupa. D’acord amb els mitjans humans, econò-
mics i materials disponibles, es prioritzaran les activitats o projectes relacionats amb la
cooperació de naturalesa pròpiament universitària. Tanmateix, la Comissió podrà oferir
de manera puntual ajuts d’emergència, subvencionar projectes de cooperació que es
considerin especialment rellevants i que estiguin a càrrec d’altres institucions, o d’altres
activitats que consideri necessàries.

5. En particular, la Comissió podrà impulsar:
a) Activitats d’anàlisi, sensibilització i formació a la URV: activació d’assignatures

de lliure elecció introductòries als temes del Tercer Món, de cooperació per al desenvo-
lupament o de formació de cooperants; organització de seminaris per divulgar la situa-
ció en determinades regions del món, de seguiment de determinats conflictes, o
d’anàlisi i sensibilització sobre problemes específics de pobresa i marginació social en
el nostre entorn.

b) Activitats de promoció i preparació del voluntariat entre els treballadors i estudi-
ants de la URV per dur a terme projectes de cooperació i solidaritat als països en desen-
volupament, o en l’entorn de la URV.

c) Activitats de cooperació centrades en la formació: programes de formació de for-
madors i programes de doctorat o postgrau, organitzats autònomament o en col·labora-
ció amb altres institucions; beques puntuals per a estudiants de països en
desenvolupament per realitzar d’estudis altament especialitzats que, a judici de la
Comissió, responguin a necessitats prioritàries en els països d’origen.

d) Activitats de desenvolupament del sistema universitari en els països en desenvo-
lupament: ajuts en equipament o infraestructures a universitats amb greus mancances;
assessorament en organització i gestió.

Capítol III. Els mitjans
6. Per dur a terme les activitats de solidaritat i cooperació per al desenvolupament,

la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i equipaments de la URV, i comptarà amb el
treball voluntari dels membres de la comunitat universitària i els Fons econòmics recap-
tats amb aquesta finalitat.

7. Els centres, departaments i instituts de la URV facilitaran gratuïtament a la Comis-
sió, en la mesura de les seves possibilitats, els equipaments i les instal·lacions necessà-
ries per dur a terme les activitats que desenvolupi.

8. El Fons està constituït per les aportacions voluntàries de la comunitat università-
ria, per l’aportació de la URV i per les aportacions externes que es rebin.

9. Cada membre del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la
URV pot autoritzar: a) la transferència mensual al Fons d’un 0,7% sobre l’import brut de
la seva nòmina; b) la transferència mensual al Fons d’un altre percentatge superior sobre
l’import brut de la seva nòmina; c) la transferència mensual d’una quantitat fixa des de
la seva nòmina.

Cada estudiant/a de la URV pot autoritzar, fent-ho constar en l’apartat específic del
seu full de matrícula: a) un recàrrec d’un 0,7% sobre l’import de la matrícula; b) un
recàrrec de 1.000 pessetes sobre l’import de la matrícula; c) un recàrrec d’una quantitat
superior sobre l’import de la matrícula.

10. La URV aportarà inicialment al Fons el 0,7% dels ingressos derivats de l’organit-
zació de cursos i programes de tercer cicle i extensió universitària, dels programes euro-
peus o dels convenis i contractes de col·laboració subscrits amb empreses i organismes,
i d’altres aportacions regulars que la Junta de Govern pugui acordar.

En qualsevol moment, la URV pot fer altres aportacions extraordinàries al Fons.
El Consell Social de la URV aportarà al Fons el 0,7% del pressupost. El Consell

Social pot fer altres aportacions extraordinàries al Fons.
11. El Fons pot rebre igualment aportacions econòmiques dels centres adscrits a la

URV, d’entitats públiques o privades o dels particulars.

4  Acord de 21 de gener de 1999, pel qual s’aprova la proposta de Reglament d’ús
de la llengua catalana a la URV, amb la incorporació de les esmenes que han
obtingut el suport majoritari dels membres del Claustre, que figura com a annex:

REGLAMENT D’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

PREÀMBUL

Els articles 3.1 i 3.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableixen un marc norma-
tiu que obliga els poders públics a emprendre les mesures necessàries i les accions adi-
ents per tal que l’ús del català, com a llengua pròpia de Catalunya, esdevingui també el
propi de les administracions públiques catalanes. L’Estatut ha estat desenvolupat per la
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Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que ha modificat la Llei 7/1983, de
18 d’abril, de normalització lingüística, i el seu desplegament reglamentari. D’aquest
mandat no es poden excloure les universitats que, com a administracions titulars d’un
servei públic, tenen la seva seu al territori català i estan sotmeses a les competències i
disposicions que, en matèria d’ensenyament superior, corresponen a la Generalitat de
Catalunya, dins del respecte a l’autonomia universitària reconeguda constitucionalment
a les universitats.

Tot i això, la situació de doble oficialitat lingüística vigent avui a Catalunya i el crei-
xent i necessari multilingüisme del nostre entorn poden donar lloc a l’aplicació de crite-
ris lingüístics diversos per a situacions comunicatives idèntiques, en les quals cal tenir
en compte que l’aplicació del mandat normalitzador ha de respectar els drets dels ciu-
tadans a fer servir la llengua de la seva elecció. 

A fi de desenvolupar a la seu de la seva pròpia administració les normes assenyala-
des i de dotar-se d’un marc de referència en matèria de llengua, la Universitat Rovira i
Virgili (URV) ha aprovat el següent Reglament d’ús de la llengua catalana.

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1 L’ús de la llengua catalana a la URV es regeix pels criteris continguts en aquest
document i en la Llei de política lingüística.

1.2 Sempre que en aquest document apareix la denominació URV s’ha d’entendre
que es refereix també a totes les unitats que la componen, així com als centres adscrits.
L’aplicació d’aquest reglament haurà de figurar en els convenis d’adscripció.

1.3 Sempre que en aquest document apareixen els termes documentació i comuni-
cació s’ha d’entendre que es refereixen als usos institucionals de tipus oral, de tipus
escrit i de xarxa telemàtica.

2. CRITERI LINGÜÍSTIC GENERAL

El català és la llengua pròpia de la URV, i com a tal és la llengua d’ús general i prioritari
en tots els àmbits, sense perjudici del que disposa l’article 3.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya.

3. COMPETÈNCIES 

3.1 Correspon a la Junta de Govern de la URV la facultat de vetllar per l’aplicació i
el compliment del present Reglament.

3.2 La Comissió de Política Lingüística té funcions de suport i d’assessorament en
matèria de normalització lingüística. Segons els Estatuts de la URV, aquesta Comissió és
l’òrgan al qual competeix, dins el procés de normalització lingüística de la Universitat,
fixar els objectius normalitzadors, temporitzar-los, establir les estratègies d’actuació i els
recursos necessaris, i fer un seguiment de l’aplicació d’aquesta planificació.

4. USOS LINGÜÍSTICS INTERNS

4.1 La retolació interna i externa de la URV i de tots els centres que en depenen s’ha
de fer en català.

4.2 Totes les actuacions internes de caràcter administratiu s’han de fer en català.
4.3 El material d’oficina i els programes informàtics de la URV han de tenir els trets

ortogràfics propis de la llengua catalana. La URV ha de donar preferència a l’adquisició
dels programes que tinguin una versió catalana.

4.4 Les aplicacions de desenvolupament de programes informàtics d’informació i
gestió, i de docència han de ser preferentment en català. En les de caràcter docent que
es desenvolupin en dues o més llengües, els programes s’han d’inicialitzar per defecte
en llengua catalana.

5. USOS LINGÜÍSTICS EXTERNS

5.1 Les denominacions institucionals de la URV en el seu conjunt i de les seves uni-
tats i òrgans són en català. Només es poden traduir en els casos en què s’insereixin en el
text d’un document escrit en una altra llengua.

5.2 La documentació que la URV adreci a l’alumnat i al públic en general s’ha de
redactar en llengua catalana.

5.3 La documentació adreçada a les altres universitats i a les administracions públi-
ques del domini lingüístic català ha de ser en català. 

5.4 Les comunicacions i els anuncis que la URV adreci als mitjans de comunicació
del domini lingüístic català s’han de redactar en llengua catalana. 

5.5 Les comunicacions adreçades a residents del domini lingüístic català s’han de
fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans de sol·licitar-ne una tra-
ducció al castellà. Així mateix, la URV ha d’utilitzar el català amb les persones i les ins-
titucions de fora del domini lingüístic català que s’hagin adreçat a la Universitat en
aquesta llengua. 

5.6 Les comunicacions i les notificacions adreçades a entitats catalanes amb seu
fora del domini lingüístic català o a entitats internacionals que tinguin el català com a
llengua reconeguda s’han de fer en català.

Núm. 4Full Oficial 27 / Claustre Universitari de 21 de gener de 1999



Full Oficial 27 / Junta de Govern de 18 de febrer de 19999

5.7 Les comunicacions, les notificacions i els formularis adreçats fora del domini
lingüístic català es poden fer en qualsevol llengua, atenent, en tot cas, les normes legals
vigents.

5.8 La URV ha de fer almenys en català la publicació de les seves disposicions.
5.9 En l’atenció oral, el personal d’administració i serveis de la URV s’ha de dirigir

al públic en català, llevat que hom demani de ser atès en castellà. A més, el personal de
la URV pot recórrer a qualsevol altra llengua que faciliti la comunicació. 

5.10 En els actes públics fets dins del domini lingüístic català, els representants ins-
titucionals de la URV s’hi han d’expressar en català, llevat de casos excepcionals.

5.11 Els contractes, els convenis, les escriptures i els altres documents jurídics,
públics o privats, subscrits per la URV s’han de redactar en català, sense perjudici que
l’altra part contractant pugui obtenir-ne un exemplar en una altra llengua. En cas que la
Universitat concorri junt amb altres atorgants, el document s’ha de redactar en català i,
si escau, també en la llengua o les llengües que s’acordi.

5.12 Els estudis, projectes i treballs que la URV encarregui a ciutadans, institucions
o empreses de l’àmbit lingüístic català li han de ser lliurats en català.

5.13 En les concessions que atorgui la URV i en els serveis universitaris gestionats
per empreses privades (bars, restaurants, serveis de manteniment, de fotocòpies, de
neteja, etc.), els titulars de la concessió han de garantir l’atenció als usuaris en llengua
catalana, tant oralment com per escrit, i han de respectar les disposicions establertes en
aquest document. Aquesta condició s’ha de recollir en una clàusula del contracte de
concessió, que no ha de ser contrària a l’article 9.1 de la Llei de política lingüística.

5.14 La URV ha de vetllar perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la
documentació en català i perquè utilitzin el català en els béns i en els serveis que són
objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions dels
contractes administratius que aprovi la Universitat.

6. ACTIVITATS ACADÈMIQUES

6.1 La convocatòria de concursos per a la provisió de places de cossos docents i
de professorat contractat ha de preveure l’acreditació d’un nivell de suficiència de
coneixements de llengua catalana. La Junta de Govern, a proposta de la Comissió de
Política Lingüística, determinarà el procediment d’acreditació d’aquest nivell de sufi-
ciència.

6.2 Aquesta acreditació es podrà fer, o bé en el moment de la realització del con-
curs, o bé en un termini màxim de dos anys a partir de la data de presa de possessió en
el cas del professorat funcionari, o bé en el termini màxim de dos anys a partir de la
data d’inici del primer contracte en el cas del professorat contractat.

6.3 La URV facilitarà els mitjans necessaris perquè el professorat pugui assolir el
nivell de suficiència de coneixement de la llengua catalana a què es refereix aquest
Reglament.

6.4 La URV ha d’informar de la seva política lingüística totes les persones que s’hi vul-
guin integrar de manera permanent o temporal. En particular, aquesta informació ha d’estar
continguda en la documentació relativa als programes d’intercanvi en què participi.

6.5 La Universitat ha de posar a l’abast de tot l’alumnat i professorat procedent de
fora del domini lingüístic català serveis d’ensenyament i d’assessorament gratuïts en
matèria de llengua catalana, per tal que pugui adquirir-ne la comprensió en un curt ter-
mini de temps.

6.6 Tota la documentació administrativa de gestió acadèmica ha de ser en català.
Quan un certificat vagi destinat fora del domini lingüístic català, s’hi adjuntarà si és pre-
ceptiu la traducció a una altra llengua.

6.7 Tota la documentació acadèmica de caràcter institucional –programes, material
didàctic dels departaments, memòries, etc.– ha de ser en català, llevat que raons vincu-
lades a la seva difusió exterior n’aconsellin també la redacció en una altra llengua.

6.8 La denominació de les assignatures, de les qualificacions, dels cursos, dels
diplomes i d’altres ensenyaments ha de ser en català. Els títols acreditatius d’estudis pro-
pis expedits per la URV s’han de fer en català. Els títols acreditatius d’estudis homolo-
gats (diplomatures, llicenciatures i doctorats) s’han d’expedir segons la normativa
vigent.

6.9 La URV ha d’adoptar les mesures pertinents, comptant amb el suport correspo-
nent de l’Administració, per tal de garantir i promoure l’ús de la llengua catalana en tots
els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca, incloent-hi, entre d’altres,
les lectures de tesis doctorals i la realització d’oposicions, la bibliografia universitària i
l’ensenyament de llenguatges d’especialitat.

6.10 En els actes acadèmics i institucionals de la URV de caràcter multilingüe que
comptin amb servei de traducció simultània, s’ha de garantir que hi hagi traducció a la
llengua catalana i de la llengua catalana.
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7. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

7.1 La Junta de Govern de la URV ha de prendre les mesures necessàries perquè el
personal d’administració i serveis tingui els coneixements necessaris i suficients per des-
envolupar la seva tasca en català. Igualment, s’ha de garantir l’ús institucional de la
llengua catalana en totes les funcions laborals del personal d’administració i serveis.

7.2 L’oferta de places de personal funcionari, laboral, eventual o interí de la URV ha
de preveure, com a requisit previ tant per a la selecció com per a la provisió de llocs de
treball, l’acreditació del coneixement de la llengua catalana adequat a la plaça que es
vol ocupar. A fi d’acreditar aquests coneixements lingüístics caldrà fer una prova de
llengua catalana, o bé demostrar documentalment el nivell adequat.

7.3 La Junta de Govern de la URV ha d’establir els perfils lingüístics de tots els llocs
de treball.

7.4 El nivell d’exigència a cada lloc de treball és el que fixa l’Acord de la Generali-
tat de Catalunya de 19 de juny de 1991, que s’ha de reflectir en la perfilació lingüística
del catàleg de llocs de treball de la Universitat d’acord amb el calendari a què fa refe-
rència la disposició transitòria d’aquest Reglament.

7.5 El Servei de Recursos Humans i el Servei Lingüístic han d’elaborar un pla de for-
mació lingüística global i específic, a partir de la perfilació lingüística dels llocs de tre-
ball.

7.6 Es reconeixen les equivalències de titulacions fixades en l’Acord esmentat a
l’article 7.4 i els certificats i títols expedits per les universitats del domini lingüístic
català.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
El rector de la URV pot suspendre temporalment, de forma individual i motivada, l’apli-
cació dels requisits previstos a l’article 6.2 en aquells casos en què, a proposta de la
Comissió de Professorat, i escoltat el criteri de la Comissió de Política Lingüística, calgui
procedir a aquesta suspensió.

Segona
L’ús de la llengua catalana en la docència universitària implicarà el reconeixement de
l’acreditació a la qual fa referència l’article 6.1 d’aquest Reglament. 

Tercera
Dins dels criteris d’avaluació de la docència, es tindrà en compte el grau de coneixe-
ment de la llengua catalana.

Quarta
Les convocatòries de beques realitzades per la Universitat han de tenir en compte el
que disposa el present Reglament. La resta de becaris o altres persones que col·laborin
en funcions docents, de gestió administrativa o d’atenció al públic, han d’adequar-se al
compliment d’aquest Reglament.

Cinquena
El professorat visitant o anàleg resta exclòs de l’aplicació del present Reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Tenint en compte la realitat universitària actual, es preveu que en una fase primera i
transitòria hi hagi una adaptació progressiva de l’Acord a què fa referència l’article 7.4
d’aquest Reglament, per tal que en el termini de tres anys s’hagi assolit l’objectiu
esmentat en aquest article, en els torns de promoció i trasllat. La Junta de Govern de la
URV és l’encarregada d’elaborar el calendari per a l’aplicació d’aquest Reglament, dins
dels terminis que marca la Llei de política lingüística.

El Claustre Universitari assumeix el manifest presentat per l’equip de govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona. En el punt 5 hi afegeix el rebuig per les
declaracions fetes pel ministre de l’interior, Sr. Mayor Oreja, en l’exercici de les
seves funcions.

Núm. 4Full Oficial 27 / Claustre Universitari de 21 de gener de 1999
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JUNTA DE GOVERN

Informe del Rectorat

Durant aquest primer quadrimestre, els òrgans de govern i les unitats s’han centrat a ela-
borar propostes que responguin més adequadament a un ampli conjunt de demandes i
necessitats del col·lectiu universitari, entre les quals cal destacar:

1. L’elaboració del pressupost anual i la política pressupostària, que són els proces-
sos més compromesos i definidors de la Universitat i de la majoria d’institucions. En
aquest sentit, l’equip de govern es va proposar dissenyar i posar en pràctica una política
econòmica que permetés elaborar un pressupost sostenible.

El resultat a estat el pressupost ordinari per al 1999, presentat i aprovat a la Junta de
Govern i al Consell Social, per un import de 6.520.478.787 pessetes, que representa un
increment del 5,10% respecte del de l’any anterior.

Aquest pressupost és el de l’últim any del Contracte programa 1997-99 signat amb
la Generalitat. Representa el final d’un procés de regularizació del pressupost que es va
iniciar amb el de 1997 i que s’acabarà amb el de l’any 2000, després d’haver aprovat
un nou document de plantilla de professorat.

2. L’estructuració i planificació de la propera edició de la Universitat d’Estiu amb la
voluntat de respondre a una doble demanda: oferir activitats i cursos singulars alhora
que es facilita a tots els estudiants poder cursar, en període d’estiu, matèries que els per-
meten una diversificació i especificitat que complementa i enriqueix el seu currículum.

3. L’aprovació de la modificació de la Normativa de permanència dels estudiants de
la URV a la Junta de Govern i al Consell Social. Està inspirada en la voluntat de suavit-
zar els aspectes més restrictius de la normativa anterior, facilitar-ne la interpretació i
simplificar la gestió administrativa. Els canvis més significatius són:

◆ La incorporació, en determinades situacions, d’un nou mínim de matrícula en el
primer any de 30 crèdits.

◆ La incorporació d’un nou mínim de matrícula de 30 crèdits a partir del segon any
d’estudis.

◆ La supressió de l’efecte multiplicador dels crèdits de les assignatures suspeses
repetidament.

◆ La incorporació de l’obligació que l’alumne/a es matriculi de les assignatures tron-
cals de què es va matricular i no va superar el curs anterior.

◆ La modificació del mínim de crèdits corresponents a assignatures troncals i obliga-
tòries que un alumne/a ha de superar en el primer any d’estudis, que passa de 18 a 12
crèdits, amb un mínim de dues assignatures superades.

◆ Es preveu expressament la situació dels estudiants que han accedit a la URV per la
via de més grans de 25 anys.

4. La presentació del voluntariat lingüístic (19 i 20 de gener de 1999), que impulsat
pel Servei Lingüístic i el Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals (Oficina
de Relacions Internacionals), pretén facilitar l’adaptació sociocultural i lingüística als
estrangers que vénen a la URV i promoure l’ús del català a la Universitat.

5. La presentació, l’11 de febrer de 1999 al Paraninf del programa institucional de
relació entre els ensenyaments de secundària i la URV. Al llarg de l’acte, el sotsdirector
d’Ordenació Curricular del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Dr. Pere Solà, va impartir la conferència “Format del nou batxillerat i la seva
relació amb la trasició a la universitat”. L’èxit de la convocatòria, la participació i les
conclusions permetran consolidar les relacions entre la URV i els IES de la demarcació,
creant una comissió permanent que formarà grups de treballs per disciplines i impulsarà
els processos d’apropament que considerin més adequats.

6. L’actitud de la comunitat universitària per participar en accions i situacions que
demanen la implicació voluntària de tots els membres com a ciutadans/nes responsa-
bles, s’ha consolidat en la creació de la Comissió URV Solidària.

7. L’aparició, en nou format, de la revista Papers de la URV, que vol significar la
voluntat de dotar-nos d’eines que realment siguin l’espai de comunicació i reflexió
pública per als temes i les qüestions que realment preocupen i comparteixen tots els
membres de la comunitat.

8. La feina en l’organització i reestructuració de diversos ensenyaments, d’acord
amb la tònica d’adequar temes universitaris a les necessitats socials. Se n’augmentaria
el nombre i l’especialització dissenyant títols professionalitzadors que donaran resposta
a demandes provinents del camp professional. La URV, amb aquesta voluntat  de res-
posta, elaborarà propostes ad-hoc.

9. Les reunions amb els degans i directors de centre i directors de departament, en
què destaca el Pla Estratègic de Qualitat. Es va decidir que hi hagués dues velocitats per
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elaborar els PEQ de centres i departaments. Una de més ràpida, per als centres, i una
altra, més lenta, per als departaments. D’altra banda, amb els representants d’estudiants
s’han analitzat les conclusions del Congrés d’Estudiants i s’han concretat les mesures
per facilitar la participació d’aquest col·lectiu en la dinàmica universitària.
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Disposicions

1  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova el Pressupost 1999 del qual es
farà una publicació. 

2  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven les Bases d’execució del pres-
supost 1999. 

3  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven disposicions que afecten el
Pressupost de bilioteques de 1999, que figuren com a annex: 

a) Que es prorrogui el 75% del Pressupost de biblioteques de 1998.
b) Que la Comissió de Biblioteques presenti la proposta definitiva del Pressupost de

biblioteques de 1999, segons les bases debatudes a la Junta de Govern, a la Comissió
Delegada d’Economia, Organització i Infraestructures per aprovar-los.

c) Que a la Junta de Govern ratifiqui, a l’abril, l’acord de la Comissió Delegada
d’Economia, Organització i Infraestructures.

4  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la Normativa de permanència
dels estudiants a la URV que figura com annex. Pel que fa a l’article 4.2, mentre
no es modifiqui el Pla d’Estudis d’Història, als alumnes matriculats en aquest
ensenyament no se’ls exigirà superar els 12 crèdits en dues assignatures.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DELS ESTUDIANTS A LA URV

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1 Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat d’ensenyaments oficials de 1r cicle, 1r
i 2n cicle, i només 2n cicle, que segueixin plans d’estudis elaborats d’acord amb el
Reial decret 1497/87, sobre directrius generals comunes de plans d’estudis dels títols
universitaris i els corresponents reials decrets propis de cada titulació. També s’aplicarà
a l’alumnat d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols propis que presentin una
duració o configuració cíclica similar als anteriors. S’aplica en tots els centres integrats i
adscrits a la URV.

1.2 Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat d’altres universitats que vulgui conti-
nuar els estudis a la URV.

2. LÍMITS MÍNIMS DE MATRICULACIÓ

2.1 S’estableix en 60 el nombre mínim de crèdits de què s’ha de matricular un
alumne que es matricula per primera vegada en un ensenyament de 1r cicle o de 1r i 2n
cicle de la URV. S’estableix en 30 el nombre mínim de crèdits de què s’ha de matricular
un alumne de la URV que es matricula per primera vegada en un segon ensenyament
de la URV i continua els estudis en el primer ensenyament.

2.2 En els supòsits no compresos en el paràgraf anterior, el mínim de crèdits de què
s’ha matricular un alumne de la URV s’estableix en 30, excepte quan el nombre de crèdits
que li manquen per acabar els estudis o per poder canviar de cicle sigui inferior. Quan
l’alumne segueixi estudis per la via de simultaneïtat a la URV, s’haurà de matricular d’un
mínim de 30 crèdits en cadascun dels ensenyaments, excepte quan el nombre de crèdits
que li manquin per acabar els estudis o per poder canviar de cicle sigui inferior.

2.3 En tot cas, l’alumne s’ha de matricular de les assignatures troncals de que es va
matricular el curs anterior i no les va superar.

3. LÍMITS MÀXIMS DE MATRICULACIÓ

El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic, lle-
vat de circumstàncies excepcionals que a judici del degà/ana o director/a del centre
corresponent justifiquin l’ampliació, és l’increment d’un 20% sobre el total de crèdits
de què consta l’ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament previstos a l’iti-
nerari curricular. Per aplicar aquesta norma no es tenen en compte, els crèdits obtinguts
per convalidació, adaptació i reconeixement.

4. ALUMNES DE PRIMER CURS

4.1 L’alumne de nou ingrés en un ensenyament ha d’obtenir en el seu primer curs
acadèmic, en un mínim de dues assignatures troncals o obligatòries d’Universitat, un
mínim de 12 crèdits. Per aplicar aquesta norma no es tenen en compte, els crèdits
obtinguts per convalidació i adaptació.

4.2 Quan, d’acord amb l’apartat 4.1, un alumne/a hagi de deixar els estudis que ha
iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d’un curs

Núm. 1-4
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acadèmic per una sola vegada més. L’alumne/a procedent de les proves d’accés a la
Universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis fins
al cap d’un curs acadèmic per una sola vegada més.

4.3 L’alumne/a que no pugui continuar els mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si
té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que
s’imparteixen a la URV. L’alumne/a procedent de les proves d’accés a la Universitat per a
més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat aquestes proves per un altre ensenya-
ment, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat que segueixi plans d’estudis no renovats, però
se li adaptarà a les característiques d’aquests estudis.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Normativa entrarà en vigor a l’inici del curs 1999-2000 i deroga la normativa
anteriorment vigent. La present normativa es revisarà dos anys després d’haver entrat en
vigor.

5  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la Normativa d’ordenació aca-
dèmica, que figura com a annex:

NORMATIVA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DEL CURS ACADÈMIC 
1999-2000

La Normativa d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili estableix:
1. Les normes d’organització i les competències docents dels òrgans de la URV.
2. El Pla d’Organització Acadèmica
3. El procediment de seguiment i control de l’activitat del personal docent

TÍTOL I. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES DOCENTS DELS ÒRGANS DE LA UNIVERSITAT

ARTICLE 1

Els òrgans amb competències docents de la Universitat Rovira i Virgili són els següents:

Òrgans col·legiats
◆ Junta de Govern
◆ Comissió d’Ordenació Acadèmica
◆ Comissió de Docència i Convalidacions
◆ Junta de Centre
◆ Comissió Acadèmica d’Ensenyament(s)
◆ Consell de Departament

Òrgans unipersonals
◆ Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària
◆ Vicerector d’Estudiants i Docència
◆ Degà/ana, director/a de centre o vicedegà/ana
◆ Director/a de Departament

ARTICLE 2

Són competències de la Junta de Govern, en l’àmbit de l’ordenació acadèmica:
a) Aprovar l’estructura, la normativa i els plans d’ordenació acadèmica de la Universitat.
b) Determinar la capacitat dels centres que integren la Universitat.
c) Aprovar els plans d’estudis i controlar-ne el desenvolupament.
d) Totes les altres que la normativa vigent i els Estatuts li atribueixin.

ARTICLE 3

Són competències de la Comissió d’Ordenació Acadèmica:
a) Proposar els plans d’estudis i les modificacions.
b) Proposar la capacitat dels centres, pel que fa als alumnes de nou ingrés.
c) Proposar el mapa d’ensenyaments de la Universitat.
d) Proposar les normatives d’ordenació acadèmica i de gestió acadèmica.
e) Supervisar l’aplicació dels plans d’estudis i aprovar els itineraris que presenten el

centres.
f) Totes les altres que la normativa vigent i els Estatuts li atribueixin.

ARTICLE 4

Són funcions de la Comissió de Docència i Convalidacions:
a) Coordinar l’organització anual dels ensenyaments.
b) Supervisar el funcionament general dels ensenyaments.

Núm. 4-5
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c) Racionalitzar i unificar els criteris de les comissions acadèmiques, pel que fa a
convalidació i reconeixement de crèdits, simultaneïtat d’estudis i trasllat d’expedients.

d) Resoldre els recursos contra les decisions de les comissions acadèmiques.
e) Totes les altres que li atribueixin els Estatuts de la Universitat o la Junta de

Govern.

ARTICLE 5
Són funcions dels centres i competències de les seves juntes:

a) Elaborar i aprovar els plans d’estudis i revisar-los.
b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homolo-

gats i propis que s’hi imparteixin.
c) Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat als centres.
d) Coordinar l’activitat docent i d’atenció a l’alumnat del professorat dels departa-

ments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre.
e) Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre.
f ) Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat

que hi imparteix docència.
g) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impar-

tirà docència en els ensenyaments del centre.
h) Publicar la guia docent del centre.
i) Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures.
j) Coordinar els aularis i els horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenya-

ments del centre.
k) Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixe-

ments científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva compe-
tència.

l) Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupen li atribueixin.

ARTICLE 6
1. Per acomplir les funcions que els són pròpies, els centres constituiran comissions

acadèmiques delegades de la junta de centre.
2. Cada comissió acadèmica estarà presidida pel degà/ana o director/a del centre,

que podrà delegar la presidència en un vicedegà/ana o subdirector/a.
3. Cada comissió acadèmica estarà formada per:
a) El o els vicedegans/es o el o els subdirectors/es responsables de l’ensenyament o

ensenyaments corresponents a cada comissió acadèmica.
b) Una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada

docència a l’ensenyament o ensenyaments que en depenen segons el que determinen
els Estatuts.

c) Una representació de l’alumnat matriculat en cadascun dels ensenyaments que
en depenen, un mínim d’un terç del total de membres de la comissió acadèmica.

d) El/la cap de secretaria, o un altre membre del personal d’administració i serveis, a
proposta del degà/ana o director/a.

ARTICLE 7
Són funcions dels departaments i competències dels consells de departament:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries
pròpies de l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència, d’acord amb els
requeriments del centre o centres en els quals es desenvolupin i dels plans d’estudis.

b) Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat. Poden organitzar
també cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements cientí-
fics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.

c) Decidir, després d’escoltar els centres, el professorat que impartirà les matèries de
la seva competència.

d) Debatre i aprovar les línies generals de la política docent del departament.
e) Aprovar el pla anual de docència.
f ) Organitzar i coordinar la docència corresponent a una mateixa assignatura o

matèria, quan sigui impartida per més d’un grup.
g) Vetllar perquè els programes de les assignatures s’ajustin a les directrius dels plans

d’estudis, evitar continguts repetitius i graduar els continguts entre les diferents matèries
i cursos.

h) Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupen li atribueixin.

TÍTOL II. PLA D’ORGANITZACIÓ ACADÈMICA

ARTICLE 8
Correspon a la Junta de Govern aprovar l’estructura, la normativa i els plans d’ordena-
ció acadèmica de la Universitat, compostos per l’organització acadèmica dels ensenya-
ments i l’informe docent dels departaments. Correspon als centres i departaments
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elaborar-los. El seguiment global correspon al vicerector d’Estudiants i Docència, el
qual informarà preceptivament la Comissió Delegada d’Ordenació Acadèmica sobre
l’evolució almenys dues vegades durant el curs acadèmic. L’organització acadèmica
aprovada per la Junta de Govern serà un document públic, de compliment obligat. El
procediment i calendari d’elaboració del pla figuren a l’annex 1.

ARTICLE 9
Les comissions acadèmiques dels centres establiran l’organització acadèmica de cada
ensenyament, que tindrà la forma clàssica d’horari amb informació sobre cursos/quadri-
mestres, grups, hores teòriques i hores pràctiques, aules, assignatures, departament i
àrea de coneixement. Per aconseguir més coherència docent i més qualitat de l’ense-
nyament, es recomana que una mateixa assignatura/grup s’adscrigui a un sol departa-
ment. En casos justificats, el vicerector d’Estudiants i Docència podrà autoritzar una
adscripció diferent.

Prèviament hauran acordat:
a) Els grups (teòrics i pràctics) necessaris per impartir les assignatures, d’acord amb

les disponibilitats d’espai i de personal docent, seguint les directrius marcades per
aquesta normativa. En cas que els centres demanin l’acotament de grups per sota del
que estableix la normativa, s’haurà de justificar.

b) La distribució dels espais en forma d’aularis.
c) A l’hora de configurar els horaris, s’haurà de tenir en compte, necessàriament,

que siguin coherents des del punt de vista dels alumnes i procurar que resultin tan com-
pactes com sigui possible. També hauran de facilitar l’aprofitament de recursos de pro-
fessorat. Si en assignar la docència a un professor/a es comprova que hi ha coincidència
horària entre assignatures, el departament afectat modificarà l’assignació. Quan això no
sigui possible, tindrà preferència en el manteniment de l’horari el centre a què es troba
vinculat el professorat.

S’haurà de tenir en compte que la banda horària disponible és des de les 8 h fins a
les 21 h i no hi pot haver classes que fraccionin la unitat de l’hora. Les assignatures que
tinguin un horari setmanal superior a tres hores (assignatures quadrimestrals: 4,5 crèdits;
assignatures anuals: 9 crèdits) hauran d’impartir-se, com a mínim, en tres dies a la set-
mana, llevat de casos excepcionals que ho justifiquin. Es recomana que les assignatures
troncals i obligatòries d’universitat de més de 6 crèdits que figurin en l’itinerari de pri-
mer curs tinguin una organització anual i que la docència es reparteixi, tant d’aquest
curs com dels altres, entre tots els dies de la setmana. L’organització acadèmica elabo-
rada per les diferents comissions acadèmiques l’ha d’aprovar la junta de centre i l’ha de
ratificar la Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de la Junta de Govern.

ARTICLE 10
Com a criteri general, a part de les modificacions posteriors que la Junta de Govern
pugui establir, per definir els grups se seguirà el criteri següent:

◆ Teoria de primer i segon cicle: 100 alumnes
◆ Problemes, seminaris o pràctiques (no de les especificades a l’apartat següent): 50

alumnes
◆ Pràctiques de laboratori, de camp o pràcticum: 20 alumnes
◆ Pràctiques d’hospital amb conveni, treballs experimentals de fi de carrera i pro-

jecte fi de carrera: 10 alumnes
◆ La divisió en més d’un grup es farà quan s’ultrapassi en un 25% el nombre abans

fixat
S’entén per problemes o pràctiques les aplicacions que es fan sobre paper, ordina-

dor, suport magnètic, audiovisuals, etc. sota la supervisió directa d’un professor/a.
S’entén per pràctiques de laboratori o de camp aquelles que suposen la manipula-

ció de materials per part dels alumnes sota la supervisió directa d’un professor/a.

ARTICLE 11
Correspon als departaments aportar els recursos de personal docent amb què compten i
organitzar els cursos de doctorat que hagi autoritzat la Junta de Govern. Les obligacions
docents que les comissions acadèmiques els assignin, en vista de la força docent que els
correspongui, constituiran la seva càrrega docent obligada, la qual és responsabilitat
col·lectiva del departament. El consell del departament distribuirà aquesta càrrega
docent entre els membres d’acord amb el règim de dedicació, l’àrea de coneixement de
cadascun i l’àrea de coneixement que figura en el pla d’estudis i l’itinerari.

Els departaments no poden assignar als professors associats de nova incorporació la
impartició de la teoria de les assignatures obligatòries activades a primer curs. En casos
excepcionals es demanarà autorització al vicerector d’Estudiants i Docència.

En cap cas poden reduir-se les hores lectives per assignatura atribuïdes pel pla
d’estudis. Altrament, en casos de manca de força docent, les assignatures optatives que
el curs anterior hagin tingut menys de 10 alumnes es passaran a assignatures bianuals.
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ARTICLE 12
En els plans d’estudis antics el consell de departament pot sol·licitar la impartició de
cursos intensius a la comissió acadèmica corresponent, la qual, en vista de les possibili-
tats d’horaris i aularis, acceptarà o desestimarà la petició. En els nous plans d’estudis no
es permet la impartició de cursos intensius.

ARTICLE 13
Per a les assignatures dels plans d’estudis antics corresponents a cursos ja extingits, els
centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar una programació en
que constin d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

a) El programa i activitats de cadascuna de les assignatures.
b) El professor/a encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la realització

i qualificació dels exàmens. Es procurarà que coincideixi amb l’últim professor/a que va
impartir l’assignatura quan estava activada.

c) L’horari durant el qual es podrà atendre els alumnes.

ARTICLE 14
L’activitat docent del professorat en l’àmbit de la present Normativa d’ordenació acadè-
mica és la que estableix la Normativa de personal acadèmic.

ARTICLE 15
El professorat amb dedicació a temps complet dedicarà a l’alumnat (assistència, tuto-
ries) 6 hores a la setmana. El professorat amb dedicació a temps parcial dedicarà tantes
hores a l’alumnat (assistència, tutories) a la setmana com hores lectives li correspon-
guin. Aquestes hores s’ajustaran a les característiques d’horari i dels grups (matí o tarda).
Durant les hores d’atenció haurà de ser al seu departament o institució sanitària. El
director/a del departament farà fixar a la cartellera dels departaments i centres afectats
l’horari d’atenció dels diferents professors/es.

ARTICLE 16
El POA constarà de la informació següent: assignatures activades per períodes, horaris i
aularis de classes, amb especificació del tipus i del nombre de grups, assignació de pro-
fessors, inclòs l’idioma en què impartiran les classes, àrea de coneixement, departa-
ment, horaris d’atenció als alumnes i calendari d’exàmens.

TÍTOL III. PROCEDIMENT DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’ACTIVITAT DOCENT

ARTICLE 17
Correspon al degà/ana o director/a (o bé al vicedegà/ana o vicedirector/a en qui dele-
gui) el seguiment de l’organització acadèmica de l’ensenyament. En aquest àmbit, és
responsable:

a) del desenvolupament previst de l’organització acadèmica de l’ensenyament cor-
responent,

b) de la publicació de la guia i dels programes dels ensenyaments,
c) de la coherència de la docència que s’imparteix amb les directrius generals i els

plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits,
d) de garantir l’atenció adequada a l’alumnat, tant pel que fa a les classes (teòriques

i pràctiques) com pel que fa a les hores de consulta,
e) d’intervenir en casos d’incompliment manifest, i també en casos d’abandó de la

docència amb autorització o sense, i
f ) de vetllar pel compliment dels horaris previstos en els aularis predeterminats.
Si el degà/ana o director/a (o bé el vicedegà/ana o vicedirector/a en qui delegui) té

coneixement d’algun incompliment docent per part de personal acadèmic del seu ense-
nyament, comunicarà per escrit al director/a del departament corresponent l’incompli-
ment observat, per tal que aquest prengui les mesures corresponents per resoldre el
problema tal com s’ha descrit a l’apartat anterior.

ARTICLE 18
Correspon al director/a del departament responsabilitzar-se del contingut i l’adequació
dels programes, de les pràctiques, de l’atenció d’alumnes i de la permanència al depar-
tament, del compliment general del seu personal, i de garantir la docència i l’atenció als
alumnes en casos d’absència, de permisos o de vacants, utilitzant tots els recursos de
personal del departament.

No es poden recuperar hores de docència en altres horaris, llevat de casos excepci-
onals que ho justifiquin. En tot cas, quan la docència quedi descoberta temporalment
per malaltia o una altra circumstància imprevisible, serà coberta preferentment per
aquells professors/es de l’àrea de coneixement corresponent que gaudeixin de reducció
docent no regulada.
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El director/a del departament tindrà cura especial de vetllar perquè els professors
adscrits al departament compleixin els terminis de lliurament de les actes, i serà el res-
ponsable que estiguin signades en la data corresponent. Amb independència d’això, els
centres hauran de comunicar als departaments el nom dels professors afectats. En el cas
que hi hagi incompliments, el director/a del departament haurà de signar les actes cor-
responents. En finalitzar cada convocatòria, si s’escau, haurà de comunicar al Vicerec-
torat d’Estudiants i Docència la relació de professors afectats, el qual en donarà compte
a la Comissió d’Avaluació del Professorat.

Si el director/a del departament té coneixement d’algun incompliment que esta-
bleixi l’organització acadèmica per part d’algun membre del personal acadèmic del seu
departament, se seguiran els passos següents:

a) El director/a del departament es dirigirà a qui realitzi l’incompliment per tal
d’intentar resoldre el problema.

b) Si no obté cap solució positiva al problema plantejat, el director/a del departa-
ment ho comunicarà per escrit al degà/ana o director/a o persona en qui delegui. Amb-
dós, conjuntament, determinaran la forma de procedir per resoldre el problema plan-
tejat.

c) Si el problema no queda resolt, el director/a de departament i el degà/ana o direc-
tor/a, després de reunir-se, trametran un escrit dirigit al vicerector d’Estudiants i Docèn-
cia a fi que n’iniciï el tràmit disciplinari, si entén que convé.

ANNEX I

A partir de desembre, el vicerector d’Estudiants i Docència, a través del Servei de Gestió
Acadèmica, demanarà als centres l’activació d’assignatures per al curs 1999-2000.
Aquests, a través de les seves comissions acadèmiques, fixaran les assignatures que
s’han d’activar, els períodes, el nombre de grups amb especificació dels teòrics i pràc-
tics, i els departaments/àrees de coneixement que han d’aportar els recursos de personal
docent. Aquestes dades s’han de comunicar al Servei de Gestió Acadèmica abans del
20 de març. Aquesta fase estarà aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica,
delegada de la Junta de Govern, abans del 30 de març.

El Servei de Gestió Acadèmica introduirà aquesta informació en el programa de
matrícula i el 31 de març la traspassarà a cadascuna de les secretaries de centre.

A partir d’aquest moment els centres introduiran per cada assignatura i grup els
horaris teòrics i pràctics que s’han de seguir durant el primer i segon quadrimestre i els
aularis corresponents. Finalitzat aquest procés, cada junta de centre aprovarà l’organit-
zació de la docència proposada per les comissions acadèmiques, que s’enviarà al vice-
rector d’Estudiants i Docència i es comunicarà als departaments corresponents. Aquesta
fase caldrà que estigui finalitzada abans del 30 d’abril.

Posteriorment, el POA dels centres serà aprovat per la Comissió d’Ordenació Aca-
dèmica, delegada de la Junta de Govern, i es comunicarà als centres i departaments. A
partir d’aquest moment es traspassarà la informació que correspongui a cada departa-
ment, on s’introduirà el nom del professor/a, ajudant/a i becari/ària que impartirà
l’assignatura i grup i la llengua en què ho farà. En el cas que sigui més d’un professor/a,
s’haurà d’indicar el responsable de l’assignatura, que serà el qui signarà l’acta. Els
departaments finalitzaran aquesta fase abans del 30 de maig. El Servei de Gestió Acadè-
mica lliurarà, posteriorment, el POA complet als centres.

A partir d’aquesta data no es permetran modificacions en els itineraris llevat de cau-
ses excepcionals a criteri del vicerector d’Estudiants i Docència.

Els departaments hauran de lliurar al centre el programa de les assignatures i comu-
nicar-li el tipus de pràctica, si n’hi ha.

Una vegada completada l’organització acadèmica dels ensenyaments, els centres la
lliuraran al vicerector d’Estudiants i Docència perquè l’aprovi per la Junta de Govern.
També li enviaran la guia docent i els programes de les assignatures.

L’organització acadèmica de la URV s’aprovarà en una única fase el mes de juny, i
afectarà l’ordenació dels diferents ensenyaments i el seguiment del professorat.

En casos justificats, durant el mes d’octubre es podran aprovar canvis en els itine-
raris.

En acabar el primer quadrimestre (el mes de gener) i després de finalitzar el segon
(el mes de juny), els centres i departaments actualitzaran el POA, si s’escau. Els depar-
taments faran arribar al vicerector d’Estudiants i Docència un informe docent en que
indicaran els canvis que s’hagin pogut produir durant els respectius períodes. Les
modificacions les aprovarà parcialment la Comissió d’Ordenació Acadèmica, dele-
gada de la Junta de Govern, i globalment el mes de setembre següent per la Junta de
Govern.

Les variacions que es produeixin respecte a l’activació d’assignatures, abans de la
presentació dels informes, les podran aprovar les comissions acadèmiques de centre i
s’hauran de comunicar al vicerector d’Estudiants i Docència.
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ANNEX II

1. El calendari escolar per al curs 1999-2000 és el següent:
◆ Primer quadrimestre: des del 27-9-1999 fins al 22-1-2000
◆ Exàmens 1r quadrimestre (1a conv./conv. addic.): des del 24-1-2000 fins al 12-2-2000
◆ Segon quadrimestre: des del 14-2-2000 fins al 3-6-2000
◆ Exàmens 2n quadrimestre (1a o 2a conv.): des del 5-6-2000 fins al 24-6-2000
◆ Exàmens (2a conv.): des del 1-9-2000 fins al 19-9-2000

Dies de vacances dels alumnes
Nadal: del 24 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos
Setmana Santa: del 15 al 24 d’abril, ambdós inclosos
2. Els ensenyaments que s’inicien al febrer es regiran per un calendari específic.
3. Doctorat
Inici del curs: 2-11-1999
Final del curs: 16-9-2000
Els períodes indicats inclouen els d’exàmens a tots els efectes lectius.

6  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven les línies essencials de la polí-
tica científica de la Universitat, que figuren com a annex:

LÍNIES ESSENCIALS DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA

Els objectius a assolir quant a la recerca i la transferència de coneixements a la URV
estan fortament influïts per l’àmbit geogràfic i temporal en què ens trobem. Com les
altres universitats públiques, la URV està immersa en la situació anomenada la para-
doxa europea i la doble paradoxa espanyola.

En poques paraules, els poders públics pretenen millorar les condicions de vida dels
ciutadans com un objectiu prioritari. Veuen necessari que la recerca que se subvenci-
ona amb fons públics tingui una repercussió economicosocial. En aquest sentit, els tres
grans blocs econòmics mundials, Europa, EUA i Japó, s’ordenen de forma inversa pel
que fa al nivell de desenvolupament cientificotècnic (mesurat per les aportacions al
coneixement humà) i pel que fa a la capacitat de transformar els coneixements generats
en riquesa calculada en termes econòmics. És l’anomenada paradoxa europea.

Del total de recursos econòmics invertits en recerca a la Comunitat Europea, els orga-
nismes públics hi contribueixen en un 40% i les entitats privades, en un 60%. A Espanya,
aquesta situació s’inverteix; és l’anomenada doble paradoxa espanyola. Tot i ser consci-
ents que la quantitat global invertida en recerca a l’Estat espanyol l’any 1998 en termes de
producte interior brut s’apropa a l’1%, mentre que la mitjana europea és aproximadament
el doble, els governants que ocupen actualment els poders públics, tant a l’Estat espanyol
com a Catalunya, han manifestat la intenció d’incrementar els recursos econòmics
públics destinats a la recerca, a les universitats i als organismes públics d’investigació.
Aquest augment ha de servir, però, per forçar un canvi de tendència, és a dir, per motivar
el sector privat perquè incrementi la contribució en recerca i desenvolupament.

La política de les administracions públiques posa, doncs, èmfasi especial en la
potenciació de la recerca aplicada, el desenvolupament tecnològic, la transferència de
coneixements i tecnologia de les universitats i organismes públics d’investigació,
l’absorció de coneixements en les empreses i la innovació. Aquest èmfasi posat només
en les etapes que van des de l’aplicació dels coneixements, una vegada han estat gene-
rats, fins a la conversió en productes o serveis útils als usuaris, no deixa de tenir conno-
tacions errònies al nostre parer.

Reconeixent les atribucions dels governants per fer política, cal manifestar que
sense la generació de nous coneixements bàsics, el desenvolupament i la innovació,
basats en els primers, s’esgoten ben aviat. D’altra banda, entre les missions fonamentals
de la Universitat, plenament assumides, hi ha crear nous coneixements i transferir-los a
la societat. Això té uns costos que aquesta societat a què servim ha de reconèixer i dels
quals s’ha d’encarregar. Hem de contribuir permanentment al progrés social, però sense
veure’ns penalitzats pel fet, com constata la mateixa fundació COTEC, que un dels fac-
tors limitants del sistema ciència-tecnologia-empresa a l’Estat espanyol és la manca
d’una cultura innovadora prou estesa entre el sector empresarial que aprofiti els conei-
xements generats pels mateixos investigadors del país.

A aquests fets s’hi sumen altres factors del nostre àmbit geogràfic. A tall d’exemple,
veiem com altres universitats catalanes s’han plantejat estratègies de futur en les quals
juguen un paper molt important les potencialitats del territori. Un exemple ja difós és
l’anomenat Barcelona University Center. Aquestes estratègies ens obliguen a conscien-
ciar-nos de la nostra situació i a emprendre polítiques actives, que haurien de ser certa-
ment ambicioses en la mesura en què siguem capaços.

Un dels elements fonamentals d’aquesta política científica activa hauria de ser
l’arrelament amb l’entorn de la URV. Cal fer un esforç per conèixer l’entorn socioeconò-
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mic i oferir-li una sèrie de projectes científics, inserits en un projecte universitari global,
prou atractius per tal que s’hi involucri plenament. Les administracions públiques han
mostrat l’acord inicial amb una iniciativa d’aquest tipus i estem convençuts que hi par-
ticiparan en la mesura que siguem capaços d’articular-la.

Aquests projectes científics, específics i diferenciadors de la URV respecte a altres
universitats han d’inserir-se en àrees d’activitat que el futur necessita i que la Universitat
ha de saber identificar amb prou visió. L’equip de govern, el Consell Social de la Uni-
versitat i els grups de recerca que vulguin involucrar-s’hi, coordinats adequadament,
hauran de tenir un paper molt actiu en aquest procés.

El concepte mateix d’universitat ens evoca que, tot i ser molt important, no podem
delimitar-nos només al nostre territori i a la recerca dirigida cap a la innovació, procés
que recau sobretot en les empreses. Una planificació global també ha d’implicar els
grups de qualitat demostrada que, treballant en camps de recerca bàsica o aplicada,
participin en projectes finançats per administracions o institucions de qualsevol àmbit
geogràfic. Aquests grups també han de tenir el suport suficient d’aquesta Universitat.

En aquest marc, els investigadors i membres de la URV involucrats han de disposar
d’un sistema de transferència de coneixements àgil i efectiu. Per això, la Junta de
Govern ja s’ha compromès a reformar els instruments de transferència de què ens hem
dotat per tal d’adaptar-los a les necessitats actuals i futures. Aquest acord, que ens ha de
portar a constituir la Fundació URV, que integrarà el Servei de Tecnologia Química,
STQ, de nou implicarà la participació activa de la comunitat universitària i serà motiu
de discussió específica a la Universitat.

D’altra banda, pel que fa a la dinàmica de funcionament interna, cal ser conscients
que l’increment del nombre d’investigadors i la pràctica congelació de fons públics dedi-
cats a la investigació bàsica ens insereix de ple en un àmbit molt competitiu per accedir a
aquests recursos. Cal, doncs, potenciar tots els mecanismes que ajudin a aconseguir les
fonts de finançament amb les millors condicions possibles. Entre d’altres, aquells grups
que encara no estan incorporats als mecanismes de finançament públics i/o privats hau-
rien d’assolir una qualitat i quantitat de resultats adequada, i aquells altres grups que sí
que hi estan incorporats haurien de potenciar la qualitat i la producció quantitativa.

Els indicadors assenyalen la URV com la universitat pública catalana que més recur-
sos ingressa en activitats de recerca després de les tres grans universitats amb seu a
Barcelona (la UB, la UPC i la UAB). Tenint en compte aquest fet i la situació de capda-
vanters de grup en termes de qualitat i producció científica, volem mantenir i incremen-
tar aquesta posició de lideratge entre les universitats creades a partir de 1990.

Per aquest motiu plantegem les línies essencials de política científica següents:
1. Potenciar la incorporació a les activitats de recerca de totes aquelles persones

vinculades a la Universitat que tinguin la recerca com a funció reconeguda. D’aquesta
manera, ha d’esdevenir un veritable dret i un deure a la URV.

Accions
◆ Promoure un pla d’accions específiques per incorporar tots els grups de recerca a

les fonts de finançament públic i/o privat.
◆ Consolidar l’estructura dels serveis de gestió de la recerca per tal que pugui donar

un servei de suport adient, pel que fa a informació, generació, gestió i seguiment d’ajuts
per a la recerca, a tot el personal investigador de la URV.

◆ Consolidar els programes de mobilitat del personal investigador i d’organització
d’esdeveniments científics a la URV.

2. Introduir la qualitat i la producció científica com a elements bàsics de la política
de recerca de la URV. Donar suport a la millora d’aquests elements en tots els grups de
recerca i potenciar-los és un dels objectius prioritaris a la Universitat.

Accions
◆ Definir un programa que contingui els criteris per tal de quantificar, en la mesura

que sigui possible, la qualitat i el nombre dels resultats de la investigació científica. En
aquest sentit, cal continuar fent esforços per aplicar de forma justa el programa d’avalu-
ació de la recerca en l’àmbit de les ciències humanes i socials.

◆ Implementar i millorar permanentment els criteris definits al punt anterior en el
sistema computeritzat d’avaluació dels resultats de la investigació.

3. Reconèixer i potenciar els grups de recerca. Si bé estatutàriament s’indica que els
òrgans bàsics encarregats d’organitzar, coordinar i desenvolupar la investigació són els
departaments i instituts de recerca universitaris, l’activitat d’investigació es genera i es
desenvolupa fonamentalment en els grups de recerca.

Accions
◆ Potenciar els grups de recerca de la URV. Instar tots els investigadors que s’incor-

porin a algun. Aquesta incorporació emfasitza el valor de la recerca a la URV.
◆ Actualitzar periòdicament el mapa de grups de recerca de la URV com a eina per

conèixer la nostra realitat científica.
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4. Definir grans àrees de recerca a la URV tenint en compte el potencial intern,
l’arrelament amb l’entorn i la visió de futur de les necessitats socials. Hi ha estudis molt
recents que indiquen que en la diversitat de l’estructura econòmica del nostre entorn, hi
destaquen uns quants sectors que actuen com a impulsors bàsics, entre els quals poden
esmentar-se la indústria petroquímica, la de generació d’electricitat, el turisme o el
transport. En aquest darrer sector destaca el port marítim.

Accions
Analitzar les possibilitats de col·laboració que ofereixen els sectors del nostre

entorn, formulant propostes de col·laboració concretes, amb projectes científics especí-
fics, diferenciadors i pluridisciplinaris, que vehiculin les potencialitats de les diverses
àrees i els grups de recerca de la URV.

5. Incentivar la investigació científica de qualitat, donant suport a aquells grups que
ja han aconseguit consolidar tant uns nivells d’ingressos econòmics dedicats a la
recerca com una bona qualitat i un nombre de resultats. És per aquest motiu que totes
les accions que es proposen en aquesta línia requereixen cofinançament.

Accions
◆ Incrementar els recursos humans dedicats a la recerca mitjançant un programa de

personal de suport a la recerca propi de la URV.
◆ Posar en marxa l’Institut d’Estudis Avançats, que s’ha de definir com a fòrum

d’investigació d’excel·lència a la nostra Universitat, d’acord amb la normativa aprovada
per la Junta de Govern.

◆ Prioritzar les sol·licituds presentades en convocatòries públiques d’infraestructura
científica d’acord amb els criteris de qualitat definits per la Junta de Govern.

6. Reorientar les activitats de l’ICE cap a la investigació científica en l’àmbit de
l’educació, especialment de les problemàtiques educatives de la Universitat, i la forma-
ció continuada dels professionals de la docència. Alhora, s’haurà de canalitzar la for-
mació continuada del personal acadèmic de la URV pel que fa a noves tecnologies i
innovació pedagògica.

7. Treballar en la viabilitat de l’Institut Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món
Antic com a centre de referència en la investigació arqueològica i del món antic a
Tarragona. S’ha de redactar un pla d’actuació en el qual es prevegin les activitats priori-
tàries a desenvolupar, es defineixi l’arrelament amb l’entorn, el sistema de finançament
i el programa d’inversions inicials, i s’aposti clarament per la recerca científica d’alt
nivell en aquest àmbit.

8. Planificar el desenvolupament i la millora del Servei de Recursos Científics (SRC)
i del Servei de Recursos Tècnics (SRT) de la URV. Aquests serveis han de respondre tant
a les necessitats dels grups d’investigació de la URV com d’altres institucions públiques
i privades que puguin emprar el seu potencial humà i tecnològic. El programa marc
d’actuacions de l’SRC i de l’SRT, que es presentarà a la Junta de Govern, planificarà el
desenvolupament i la millora dels serveis (objectius, funcions, recursos humans, espais,
infraestructura, etc.) en funció de les necessitats dels usuaris interns i externs.

9. La URV, com a servei públic, té unes certes obligacions amb la societat. És conve-
nient, des del punt de vista econòmic, donar-hi a conèixer què fem amb els recursos
econòmics que rebem. Des del punt de vista social, els universitaris hem de col·laborar
en la comprensió social de la ciència i la tecnologia, ja que aquestes són, sens dubte,
unes de les manifestacions socials més valorades. Finalment, des del punt de vista ètic,
cal contribuir a crear una opinió social ben formada. Així doncs, per tal que la Univer-
sitat sigui impulsora de la transformació social, cal que expliquem a la societat què fem
amb un llenguatge prou entenedor.

Accions
◆ Consolidar les activitats del programa de reconeixement social de la ciència.
◆ Editar periòdicament la memòria científica de la URV.
◆ Donar suport actiu a les activitats programades dins el marc de la Setmana de la

Ciència.

7  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova el marc general de la Universi-
tat d’Estiu, que figura com a annex:

MARC GENERAL DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU

(Modifica l’acord núm. 8 de la Junta de Govern de 27 d’octubre de 1997.)
La docència, la recerca i la transferència són les funcions bàsiques de la Universitat.

En un sentit ampli, de la Universitat d’Estiu de la URV (UE), que també ha d’impulsar
aquestes funcions, especialment la transferència de coneixements i de cultura.

La UE és aquella estructura de la URV encarregada d’organitzar i dur a terme estudis
universitaris durant els mesos d’estiu a les comarques meridionals de Catalunya, al
marge dels plans d’estudis reglats que s’imparteixen durant el curs acadèmic.
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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:

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

b) La transferència de cultura i la projecció ciutadana amb l’aportació de respostes
de caire científic, tècnic i humanístic, combinant els aspectes concrets i els globals.

Un cop avaluades les edicions anteriors de la Universitat d’Estiu i analitzades les
necessitats i les expectatives que hi ha, el present marc general pretén millorar l’ante-
rior, aprofitant tot allò que de positiu ha generat, tot introduint-hi els principis
següents:

1. Fer extensiva la UE a les comarques meridionals de Catalunya.
L’experiència acumulada en edicions anteriors, juntament amb les demandes insti-

tucionals, ens fa replantejar la denominació de la fins ara Universitat d’Estiu de
Tarragona (UET), que es converteix en Universitat d’Estiu de la URV (UE-URV). Aquest
nom permetrà integrar tots els àmbits territorials de les comarques meridionals de
Catalunya on es duguin a terme cursos de la UE (Llei 36/1991, de 30 de desembre, de
creació de la Universitat Rovira i Virgili).

2. Obrir la participació en la UE dels centres i departaments.
La demanada de més implicació dels professors i alumnes de la nostra Universitat

en el disseny de la UE s’ha fet palesa en diversos òrgans de la Universitat, en especial a
la Junta de Govern. Es vol atendre aquesta demanda responsabilitzant els centres i
departaments del disseny dels cursos “ordinaris” de la UE, que es detallen més enda-
vant.

3. Optimitzar els cursos ajustant-los al tipus d’alumnes que fins ara li han estat pro-
pis (majoritàriament alumnes universitaris de primer i segon cicle, per a la convalidació
de crèdits de lliure configuració).

La participació dels centres i departaments farà possible que les temàtiques escolli-
des i els nivells que hagin d’assolir els estudiants s’ajustin de manera més òptima als
seus coneixements previs i puguin contextualitzar-se millor. Tot això n’incrementarà els
nivells d’aprenentatge significatiu i, en síntesi, en millorarà la qualitat.

4. Incrementar el nombre d’estudiants i evitar discriminacions econòmiques.
Per tal d’incrementar el nombre d’alumnes i amb l’esperit que els factors econòmics

no siguin els que impedeixin als estudiants participar en la UE, s’establirà un sistema de
beques que permetrà als alumnes que reuneixin determinats requisits gaudir d’una
reducció en la matrícula finançada per la mateixa la Universitat.

5. Fer-la més sostenible des del punt de vista de la gestió econòmica.
La subvenció de la URV anirà decreixent any rere any, a fi de complir l’objectiu de

fer-la cada cop més autosuficient des de la perspectiva econòmica.

MODEL DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU

La UE depèn, des del punt de vista del govern universitari del Vicerectorat de Projecció
Exterior, i des de la gestió universitària, del Servei d’Estudiants i Gestió de l’Extensió
Universitària.

TIPUS DE CURSOS

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

Els podrà proposar l’equip de govern com a conseqüència d’algun conveni i/o acord
signat per la URV, o bé per interès acadèmic i/o d’oportunitat (tradició) que així ho
aconselli.

Aquests cursos aniran acompanyats necessàriament d’una esponsorització especí-
fica i acreditada que, sumant-se als ingressos de matrícula, cobrirà el cost total del curs.

La direcció de cada curs singular s’encarregarà a una persona de prestigi de fora de
la URV. La secretaria anirà a càrrec d’un professor/a de la URV, que s’encarregarà de
coordinar, proposar i executar el programa.

2. Cursos ordinaris. Desenvoluparan un tema monogràfic en els vessants teòric,
pràctic o professional, des d’una perspectiva unidisciplinària o multidisciplinària.
Durada: entre 10 i 30 hores de docència.

L’objectiu és aportar un complement acadèmic als alumnes univesitaris de primer i
segon cicle, i es podran convalidar –d’acord amb la normativa que fixi la URV– per crè-
dits de lliure elecció.

La coordinació de cadascun dels cursos ordinaris anirà a càrrec d’un professor/a de
la URV, que dissenyarà la programació del curs, contactarà amb el professorat, s’encar-
regarà de les relacions del professorat del curs, etc.
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Els centres i departaments de la URV faran les propostes dels cursos ordinaris a inici-
ativa dels professors/es, individualment o col·lectivament, compromesos a actuar com a
coordinadors. Aquestes propostes s’entregaran dins dels terminis establerts al Vicerecto-
rat de Projecció Exterior.

En la proposta de curs s’hi indicaran, en un formulari, les dades del professor/a res-
ponsable, un petit resum sobre els objectius del curs, el públic al qual va adreçat, el
pressupost aproximat de les despeses i l’aprovació acadèmica i econòmica de la junta
de facultat/centre, consell de departament o les comissions delegades a què es vinculi
el curs. En l’acord d’aprovació s’haurà d’explicitar que, en el cas que hi hagi desequili-
bri pressupostari, l’assumiran els responsables del curs.

La informació del formulari servirà perquè el Consell Rectoral avaluï les propostes
un cop s’hagin estudiat l’oportunitat i la viabilitat econòmica, d’acord amb els paràme-
tres prèviament establerts i un cop analitzada la coherència global del cursos de l’edició
corresponent.

La Comissió de Projecció Exterior, delegada de la Junta de Govern, seleccionarà les
propostes definitives i donarà per tancat el programa de cada edició. També serà res-
ponsable del calendari.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS CURSOS

La Universitat d’Estiu tindrà un nombre variable de cursos (singulars i ordinaris) impar-
tits en forma de conferències, seminaris, taules rodones, etc. cadascun dels quals tindrà
el seu programa específic.

El professorat de la UE, tant de cursos singulars com d’ordinaris, procedirà d’altres
universitats, centres de recerca o del món professional qualificat. Excepcionalment, en
casos de reforç d’activitats, tallers o sessions pràctiques, hi podrà participar professorat
de la URV.

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 (o hi pugui tenir) convenis de col·laboració.

Per tal que els cursos de la UE-URV puguin convalidar-se per crèdits de lliure elec-
ció, els/les alumnes hauran de ser avaluats/des mitjançant una prova, a criteri del coor-
dinador. Aquest examen es farà constar a la proposta del curs i sempre estarà d’acord
amb la normativa que fixi la URV per als crèdits de lliure elecció.

DESTINATARIS DEL CURSOS

Els destinataris dels cursos singulars i ordinaris es definiran a partir del programa. En
general, 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.

PRESSUPOST

El pressupost de la Universitat d’Estiu de la URV, juntament amb el programa de cada
edició, el règim de retribucions a l’activitat docent i els preus de les matrícules, els
aprovarà anualment la Comissió Delegada de Projecció Exterior.

Els ingressos tindran les vies principals següents: a) les matrícules, b) l’esponsoritza-
ció interna i/o externa i c) aportacions de la URV dins d’un sistema de beques.

Els cursos seran autosuficients econòmicament. La subvenció genèrica de la URV es
dedicarà a finançar despeses generals d’organització i gestió de la UE, així com a dotar
les beques de matrícula de l’alumnat.

SISTEMA DE BEQUES

La URV finançarà el 50% de l’import de la matrícula d’un curs als alumnes de 1r i 2n
cicle de la URV que acreditin documentalment estar en possessió de la credencial de
becari, sigui del MEC, de col·laboració amb la URV o de col·laborador de departa-
ment.

ÀMBITS TERRITORIALS

Amb la voluntat de complir la llei de creació de la URV (Llei 36/1991, de 30 de desem-
bre, DOGC 1541, 15-1-92), on es diu que la nostra Universitat “ha d’actuar com a
motor del progrés cultural, del científic i del tècnic a les comarques meridionals de
Catalunya”, la UE-URV es podrà expandir a tots els àmbits territorials de les comarques
esmentades promovent cursos en les edicions successives.

En tots els cursos organitzats en les diverses comarques hi constarà com a nom
genèric el d’Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili (UE-URV), a més del
nom de la localitat on s’ha de realitzar el curs o cursos planificats.

Núm. 7



Full Oficial 27 / Junta de Govern de 18 de febrer de 199924

PREUS

Cursos singulars i ordinaris
10 hores 11.000 PTA
20 hores 17.500 PTA
30 hores 24.000 PTA

BEQUES I AJUTS

En l’edició del 1999, la Universitat d’Estiu de la URV, atorgarà beques als estudiants,
d’acord amb les característiques següents:

◆ Ser alumne/a de la URV en el curs 1998-99, de 1r i/o 2n cicle dels ensenyaments
de la URV.

◆ Gaudir de la condició de becari/ària durant el curs 1998-99 (règim general, de
col·laboració amb els departaments del Ministeri d’Educació i Cultura i/o de col·labora-
ció de la URV)

◆ L’import de la beca serà del 50% del preu del curs en què l’alumne/a s’hagi matriculat.
◆ Solament podrà becar-se un curs per alumne que compleixi els requisits abans

esmentats.
◆ La beca es concedirà automàticament, pel que fa a gestió, presentant en el

moment de la matrícula dels cursos de la Universitat d’Estiu la credencial i/o el docu-
ment corresponent que avali la condició de becari.

◆ Per incentivar la matriculació en els cursos de la Universitat d’Estiu, s’estableix un
descompte del 10% de l’import total de la matrícula de dos o més cursos, realitzada per
l’alumne, sempre que el nombre de crèdits superi els 2,5 crèdits matriculats.

◆ Els alumnes de la Universitat d’Estiu gaudiran d’una assegurança voluntària. En
cas de desestimar-la, ho faran constar per escrit en el full de la matrícula.

RETRIBUCIONS RECOMANADES PER A LA DOCÈNCIA

En el cas dels cursos ordinaris, el coordinador/a del curs serà necessàriament un mem-
bre del professorat de la URV.

Coordinador/a 20.000 PTA (íntegres)
Preu per hora 20.000 PTA (íntegres)
En el cas dels cursos singulars, en funció de l’esponsorizatció externa aportada,

podran establir-se –d’acord amb el Vicerectorat de Projecció Exterior– altres mòduls de
retribució.

LOGÍSTICA DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV

L’organització es compromet a dur a terme les accions següents:
◆ Elaborar i gestionar el programa general de la Universitat d’Estiu, i difondre’l
◆ Matricular els alumnes.
◆ Gestionar la part econòmica dels cursos i del conjunt de la Universitat.
◆ Gestionar els pagaments d’honoraris docents, desplaçaments, allotjament i manu-

tenció dels coordinadors i professorat dels cursos.
◆ Donar el suport bàsic i logístic al desenvolupament dels cursos.
◆ Totes aquelles altres que es deriven de la programació, posada en marxa, desenvo-

lupament i cloenda de l’edició de 1999 de la Universitat d’Estiu.

CALENDARI

Primera quinzena de febrer
Lliurament als centres i departaments de la URV de la documentació per realitzar pro-
postes de cursos de la Universitat d’Estiu.

1 de març
Data límit per rebre propostes dels centres i departaments de la URV.

Primera quinzena de març
Aprovació de la programació de la Universitat d’Estiu.

Març-abril
Difusió de la Universitat d’Estiu.

Maig
Inici del període de matrícula (fins al 30 de juny).

Juliol
Celebració i desenvolupament de la Universitat d’Estiu (del 5 al 23 de juliol del 1999).

Per a qualsevol consulta adreceu-vos al SEGEU al telèfon:
977 558 029 (a/e: rgag@segeu.urv.es) 

o a la Sra. Sílvia M. Sancho al telèfon: 
977 558 042 (a/e: viceger@orgov.urv.es)
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8  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la creació d’un ensenyament
propi de graduat/da en Administració i Gestió Immobiliària, vinculat a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials, que figura com a annex:

PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN ENSENYAMENT PROPI
DE GRADUAT/DA EN ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

1. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials fa la proposta d’un ensenya-
ment propi a petició del Col·legi Oficial d’Administradors de Finques. Es fonamenta en
els títols propis existents a les universitats de Barcelona, Alcalá de Henares, Alacant, UP
de València, UP País Basc i Màlaga.

2. L’objectiu fonamental és donar formació apropiada als professionals relacionats
amb la promoció, construcció, venda i administració de finques (a la província de
Tarragona hi ha unes 1.900 empreses dedicades a aquesta activitat).

3. Oferta de places: 35 per curs
4. Nombre de cursos: 3
5. Crèdits acadèmics: 60x3=180, dels quals 144 obligatoris
6. Pla d’Estudis. Les matèries bàsiques corresponen als departaments de Gestió

d’Empreses i Economia, i Dret.
7. Accés. Estar en possessió de COU, FP2, haver superat les proves d’accés a la uni-

versitat per a més grans de 25 anys i titulats universitaris de grau mitjà o superior de
qualsevol especialitat.

8. Personal docent. El personal docent estarà adscrit a les àrees de coneixement cor-
responents. La coordinació de l’ensenyament correspondrà a un professor/a titular que
formarà part de la plantilla de la Facultat.

9. Es preveu una despesa total d’una promoció (tres cursos) de 26 milions de PTA i
un import anual de matrícula d’unes 350.000 PTA, de les quals es deduirà una quantitat
corresponent a la subvenció atorgada pels col·legis professionals.

10. D’acord amb el pla de finançament, es necessita matricular 33 alumnes a primer
curs, 19 a segon i 25 a tercer, perquè els estudis siguin possibles i es cobreixin les despeses.

11. S’estableixen uns condicionants específics per posar en marxa la titulació.

CONDICIONANTS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TÍTOL PROPI
DE GRADUAT/DA EN ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

La creació de títols propis per part de la URV pot respondre a diferents raons, com per
exemple, la demanda d’un ensenyament especialitzat que no satisfan els títols homolo-
gats, o bé l’oferta d’una titulació que es considera de gran interès a causa de l’especia-
lització territorial de la Universitat, o fins i tot la reestructuració d’ensenyaments d’un
determinat centre. En aquests moments no hi ha una normativa de títols propis, però sí
un cert consens que, fora de casos excepcionals, els títols propis de la URV s’han
d’autofinançar i s’han de sotmetre a un control de qualitat i de gestió acadèmica igual
que qualsevol altre títol homologat.

El Consell Rectoral proposa presentar a la Junta de Govern una normativa general
de títols propis, que s’haurà d’aprovar al llarg del proper curs acadèmic. Però mentre no
existeixi i per tal de posar en marxa les negociacions per a l’aprovació definitiva del gra-
duat/da en Administració i Gestió Immobiliària, s’estableixen els condicionants
següents:

1. El títol propi de Graduat/da en Administració i Gestió Immobiliària s’haurà de
cenyir a la Normativa general de títols propis de la Universitat.

2. Per a l’aprovació definitiva del títol propi esmentat, la URV i els col·legis oficials
interessats (Administradors de Finques, Agents de la Propietat Immobiliària, etc.) hauran
de signar un conveni, amb els annexos corresponents que hi donin la màxima força
legal, en el qual els col·legis professionals es comprometin a aportar una quantitat de
pessetes/euros en concepte de promoció de l’ensenyament cada vegada que comenci
una nova promoció.

3. Els alumnes i professors inscrits en aquest ensenyament no seran tinguts en
compte a efecte del repartiment entre centres i ensenyaments de les partides pressupos-
tàries de la URV.

4. Els encàrrecs docents aprovats per impartir aquest ensenyament no comportaran
la creació de places dels cossos docents universitaris.

5. En el cas que el nombre d’alumnes matriculats fos insuficient per cobrir les des-
peses ocasionades per l’ensenyament i la Universitat en considerés necessària la supres-
sió, els col·legis professionals implicats hauran d’eixugar el dèficit corresponent a la
partida dels costos de professorat al llarg dels tres cursos necessaris perquè l’última pro-
moció ingressada pugui acabar els estudis.

6. La Universitat, de comú acord amb el centre, es farà càrrec de la posada en
marxa del nou ensenyament. La gestió econòmica de la titulació correspondrà a la Uni-
versitat, la qual haurà de compensar el centre per les despeses que l’ensenyament li
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comporti. La gestió acadèmica correspondrà també a la Universitat, que serà la respon-
sable d’emetre el títol i de controlar les actes acadèmiques. L’organització de l’ensenya-
ment correspodrà al centre i departaments afectats.

7. El títol propi se sotmetrà a la legislació general de títols propis establerta pels
departaments d’afers universitaris dels governs de l’Estat i autonòmic.

9  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la vinculació de l’ensenyament
de graduat superior en Arqueologia a la Facultat de Lletres.

10  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria extraordinària
d’ajut social per al personal de la URV, que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUT SOCIAL

1. Atès que s’està negociant la Normativa d’ajut social per als treballadors de la Uni-
versitat Rovira i Virgili;

2. Atès que en el pressupost d’aquesta Universitat per l’any 1998 figura una partida
de 6.000.000 PTA destinada a Acció Social;

S’acorda
Obrir una convocatòria extraordinària d’ajut social, d’acord amb el que disposa la
Resolució de 25 de febrer de 1998, de convocatòria per a la concessió d’ajuts del fons
d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a 1997 (DOGC 2589 de 2 de març
de 1998), entenent que les competències que aquesta resolució dóna a la Comissió sec-
torial d’acció social les exercirà, en el cas de la URV, la comissió paritària que es cons-
tituirà per resoldre aquesta convocatòria extraordinària, i que estarà formada per:

◆ 3 membres a proposta del Consell Rectoral
◆ 3 membres a proposta del Comitè d’Empresa, la Junta de PAS funcionari i la Junta

de PDI.
Les bases de la convocatòria són les que figuren en l’annex adjunt.

ANNEX

BASES GENERALS

1. Objecte
Aquesta convocatòria estableix ajuts econòmics amb la finalitat de compensar una part
de les despeses sobrevingudes per fets o situacions esdevinguts l’any 1998 per a les
modalitats següents:

a) Ajut per defunció
b) Ajut escolar
c) Ajut per a fills disminuïts
d) Ajut per a llar d’infants
e) Ajut per naixement/adopció d’un fill
f) Ajut ocular
g) Ajut odontològic
h) Ajut psiquiàtric i psicològic
i) Ajut per sepeli
j) Ajut per a estudis universitaris

2. Àmbit personal
L’àmbit d’aplicació d’aquesta convocatòria serà el de tots els treballadors de la Uni-
versitat amb una relació contractual a temps complet, excepte els becaris de recerca i
assimilats i aquells membres del PAS contractats com a reforços, substituts o similars
que no hagin tingut contracte amb la Universitat durant almenys nou mesos de 1998.
També s’aplicarà al PAS amb contracte a temps parcial, amb les mateixes condicions
anteriors.

3. Contingut econòmic
3.1 Les quantitats destinades a les diferents modalitats d’ajuts són les determinades

en les bases específiques. En cas que no hi hagi prou recursos econòmics per atendre
totes les peticions, es prioritzaran els ajuts següents:

◆ Ajut per defunció
◆ Ajut per a fills disminuïts
◆ Ajut per naixement/adopció d’un fill
◆ Ajut per sepeli
La resta d’ajuts es faran efectius de forma proporcional al contingut econòmic,

d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
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3.2 En aquells casos en què s’especifiqui, la quantia de l’ajut correspondrà a l’escala
següent:

Percentatge de l’ajut Rendiments econòmics anuals del treballador/a
100% Fins a 2.500.000
90% Entre 2.500.001 i 3.000.000
80% Entre 3.000.001 i 3.500.000
65% Entre 3.500.001 i 4.000.000
50% Entre 4.000.001 i 4.500.000
30% Entre 4.500.001 i 5.000.000
10% Entre 5.000.001 i 5.500.000
0% Més de 5.500.000

3.3 El 90% de la dotació per a l’any 1998 es distribuirà entre les sol·licituds presen-
tades d’acord amb les modalitats del punt 1. El 10% restant es destinarà a atendre
sol·licituds excepcionals que no hi estiguin previstes. Si aquest 10% no tingués cap fina-
litat concreta, passaria a la partida general.

4. Requisits generals
4.1 El/La sol·licitant haurà de reunir els requisits següents:
a) Estar en situació de servei actiu en el moment en què es produeix el fet causant.
b) No haver percebut cap prestació que sigui incompatible amb les diferents moda-

litats d’ajut d’acord amb el que disposa el punt 6.
c) Altres requisits que puguin determinar les bases específiques de cada modalitat

d’ajut.
4.2 En els supòsits en què dos beneficiaris inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquestes

bases tinguin causants comuns del mateix ajut, només un d’ells hi podrà tenir dret, lle-
vat del que estableix la base específica de cada ajut.

4.3 Es presentarà una sol·licitud diferent per cada ajut i no se’n podrà sol·licitar més
d’un pel mateix supòsit de fet i causant.

4.4 Els treballadors que tinguin la condició de mutualista sotmès al règim de
MUFACE queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de les modalitats d’ajut següents:

◆ Premi per jubilació
◆ Ajut per defunció
Pel que fa a l’ajut odontològic i a l’ajut ocular, quan MUFACE els hagi concedit el

mateix ajut i pel mateix concepte, se’ls concedirà la diferència amb l’import o els
imports que els correspondria per aquesta convocatòria.

4.5 Totes les referències als fills en les bases específiques s’entendran fetes tant als
fills biològics com als adoptats o en règim d’acollida o tutela, a excepció de l’ajut per
naixement.

5. Sol·licituds
5.1 Les sol·licituds s’hauran d’adreçar al rector de la Universitat. El Servei de Recur-

sos Humans lliurarà el model normalitzat de sol·licitud i serà el dipositari de la docu-
mentació generada durant la vigència d’aquesta convocatòria.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d’abril de 1999.

6. Incompatibilitats
6.1 Les modalitats d’ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres de naturalesa

similar concedits per qualsevol organisme o entitat pública per al mateix exercici eco-
nòmic o any acadèmic. Els ajuts escolars són expressament incompatibles amb les
beques que puguin correspondre als mateixos beneficiaris.

6.2 S’exceptua del que estableix el punt anterior l’ajut per defunció respecte del
mateix ajut atorgat pel règim general de la Seguretat Social, així com l’ajut a disminuïts
que atorga l’Administració.

7. Falsedat o ocultació de dades en les sol·licituds
7.1 Sense perjudici de les responsabilitats en què es pugui incórrer, la deformació

de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en
la sol·licitud comportaran la denegació de l’ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat
d’obtenir d’altres ajuts en properes convocatòries.

7.2 Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la con-
cessió d’un ajut se’n detectés error, ocultació o falsejament de dades que comportin la
denegació o la reducció de l’ajut, el beneficiari haurà de reintegrar la quantitat indegu-
dament percebuda.

BASES ESPECÍFIQUES

Ajut per defunció

1. Objecte
L’ajut consisteix en una prestació econòmica per compensar les despeses esdevingudes
per la defunció d’un treballador/a.
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2. Causant
El treballador/a.

3. Beneficiaris
3.1 Seran beneficiaris d’aquest ajut els familiars i assimilats del causant en funció de

l’ordre excloent que s’estableix a continuació:
a) El cònjuge vidu/vidua o convivent i, en els casos de separació legal, divorci o

declaració de nul·litat de matrimoni, el cònjuge separat/da i l’excònjuge, si no ha con-
tret posteriors núpcies i si, per sentència judicial ferma, té atribuïda la tutela dels fills
menors o incapacitats, o s’ha condemnat el causant a pagar pensió alimentària.

b) Els fills menors d’edat o amb incapacitats majors, o en situació d’atur sense sub-
sidi que convisquin amb el causant.

c) Altres parents i assimilats que convisquin amb el causant i a càrrec seu.
3.2 En cas de concurrència de beneficiaris del mateix grau de parentesc, es distri-

buirà l’ajut en parts iguals; si hi concorren parents de grau diferent, es preferirà el més
pròxim al més remot.

3.3 Als efectes del que estableix el punt 3.1 es considera:
a) Que viuen a càrrec del causant les persones que conviuen amb ell/a. Aquesta

convivència resultarà acreditada si apareixen com a beneficiaris del document d’afilia-
ció a la Seguretat Social; també podrà acreditar-se mitjançant el corresponent certificat
de l’ajuntament.

b) En cas de manca de beneficiaris convivents amb el causant, s’entendrà que viuen
a càrrec seu les persones que percebin ingressos inferiors al doble del salari mínim
interprofessional.

4. Documentació
a) Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social del sol·licitant.
b) Fotocòpia del certificat de defunció.
c) Fotocòpia de la sentència en el cas de separació legal, nul·litat o divorci, si

s’escau.
d) Certificat de convivència amb el causant, emès per l’òrgan municipal competent,

si s’escau.
e) Declaració jurada de la situació d’incapacitat o d’atur sense subsidi dels fills

majors d’edat, en els supòsits en què concorrin les circumstàncies del punt 3.1b.

5. Import de l’ajut
La quantia única de l’ajut serà de 160.000 pessetes.

Ajut escolar

1. Objecte
Aquest ajut té per finalitat col·laborar en el finançament de les despeses de tipus general
originades perque els fills dels treballadors cursen els estudis següents:

a) Educació infantil, primària, secundària, ESO, BUP, formació professional, COU
b) Educació especial

2. Causant
El /la fill/a del treballador/a.

3. Requisits
a) Estar matriculat al curs acadèmic 1997-98.
b) S’hi acolliran els fills d’entre 3 i 24 anys, ambdós inclosos.
c) Aquest ajut és incompatible amb l’ajut per a llar d’infants.

4. Documentació
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.
b) Certificat del centre o escola en el qual figurin: el nom del causant, nivell cursat i

segell del centre amb la signatura del director o òrgan habilitat corresponent.

5. Import de l’ajut
Fins a un màxim de 15.000 pessetes en funció de l’escala del punt 3.2.

Ajut per a fills disminuïts

1. Objecte
Aquest ajut és per als fills del treballador/a que tinguin un grau de disminució física, psí-
quica i/o sensorial igual o superior al 33%.

2. Causant
El fill/a, els fills/es del treballador/a.

3. Requisits
a) Ser major de 18 anys i tenir un grau de disminució d’entre el 33% i el 65%, i no

tenir cap tipus d’ingrés.
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b) Tenir un grau de disminució de més d’un 65%.
c) Aquest ajut és incompatible amb l’ajut escolar per educació especial.

4. Documentació
a) Certificat de disminució expedit per l’ICASS.
b) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant o, si s’escau, la sentèn-

cia judicial en què s’acrediti l’adopció.
c) En cas que el fill sigui major de 18 anys i tingui entre un 33% i un 65% de dismi-

nució, certificat de l’Agència Tributària que acrediti que no ha tingut cap retribució
l’any 1998.

5. Import de l’ajut
L’import de l’ajut és:

a) Del 33% al 64% de disminució: 100.000 pessetes fixes i fins a 100.000 pessetes
més d’acord amb l’escala del punt 3.2.

b) Més del 65% de disminució: 125.000 pessetes fixes i fins a 125.000 pessetes més
d’acord amb l’escala del punt 3.2.

Ajut de llar d’infants

1. Objecte
Aquest ajut té per finalitat col·laborar en la despesa originada per l’assistència dels fills/
es del sol·licitant a la llar d’infants. Es pagarà fins a un màxim d’onze mesos, llevat dels
casos de fills/es nascuts l’any 1994, en què es pagarà fins a un màxim de set mesos.

2. Causant
El fill/a, els fills/es del treballador/a.

3. Requisits
a) Haver assistit durant l’any 1998 a una llar d’infants.
b) S’hi acolliran els nens nascuts a partir de l’any 1994.
c) Aquest ajut és incompatible amb l’ajut escolar.

4. Documentació
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.
b) Fotocòpia autenticada dels rebuts normalitzats de tots els mesos en què el fill ha

assistit a la llar d’infants, o bé certificat emès per la llar d’infants que ha de contenir les
mateixes dades que el rebut normalitzat.

El rebut normalitzat ha d’incloure com a mínim la raó social de l’entitat, el seu NIF,
el mes o els mesos d’assistència, els conceptes compresos i la quantitat abonada.

5. Import de l’ajut
Fins a un màxim de 5.000 pessetes per mes (màxim de 55.000 PTA/any), d’acord amb
l’escala del punt 3.2.

Ajut per naixement/adopció

1. Objecte
Aquest ajut té com a finalitat contribuir amb una prestació econòmica pel naixement o
l’adopció d’un nen o una nena.

2. Causant
El fill/a del treballador/a.

3. Requisits
a) Haver tingut o adoptat un fill durant l’any 1998.
Aquest ajut no es concedirà quan el nen estigui en règim d’acolliment o tutela.

4. Documentació
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.
b) Fotocòpia de la sentència judicial per la qual es concedeix l’adopció.

5. Import de l’ajut
La quantia única de l’ajut és de 60.000 pessetes.

Ajut ocular

1. Objecte
Aquest ajut té per finalitat sufragar en part les despeses originades per la correcció ocular.

2. Modalitats
a) Ulleres completes (muntura i vidres)
b) Ulleres completes bifocals i multifocals (muntura i vidres)
c) Renovació de vidres
d) Lents de contacte
e) Reducció de diòptries amb làser
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Només es concedeix una modalitat d’ajut per exercici llevat dels casos en què es
demani per a ulleres graduades per a diferents distàncies.

3. Causant
El treballador/a mateix.

En el cas que el treballador ja tingui coberta una part de l’ajut per MUFACE, només
podrà participar pel que fa a aquesta convocatòria en les modalitats de prestacions
comunes d’ambdós sistemes.

4. Documentació
a) Fotocòpia autenticada de la factura emesa pel facultatiu en que han de constar

del CIF/NIF, el tipus de prestació, la graduació, l’import, el nom del causant i la data.
b) Per als mutualistes de MUFACE, justificació de la part pagada per la mutualitat.
c) Informe mèdic justificatiu de la intervenció quirúrgica amb làser per reduir diòp-

tries.

5. Import de l’ajut
Fins a un màxim de 20.000 pessetes d’acord amb l’escala del punt 3.2

Ajut odontològic

1. Objecte
Aquest ajut té per finalitat sufragar en part les despeses originades per pròtesi dental i
tractaments a la boca.

2. Modalitats
a) Dentadura completa
b) Dentadura superior o inferior
c) Parcial no fixa:
◆ Peça esquelètica
◆ Endodòncia
d) Parcial fixa:
◆ Corones o fundes
◆ Ponts
e) Ortodòncia no estètica
f) Tractament periodontal
S’exclouen d’aquesta modalitat d’ajut les obturacions.

3. Causant
El treballador/a mateix.

En el cas que el treballador/a ja tingui coberta una part de l’ajut per MUFACE,
només podrà participar pel que fa a aquesta convocatòria en les modalitats de prestaci-
ons comunes d’ambdós sistemes.

4. Documentació
a) Fotocòpia autenticada de la factura detallada amb especificació de la modalitat

segons l’apartat 2.
b) Per als mutualistes de MUFACE, justificació de la part pagada per la mutualitat.
c) En el cas de sol·licitar ortodòncia, cal acreditar-ne a l’informe mèdic la necessitat

i que hi quedi palès que no és per estètica.

5. Procediment d’adjudicació i import dels ajuts
a) La quantia de l’ajut per ortodòncia i tractament pariodental serà de com a màxim

40.000 pessetes d’acord amb l’escala del punt 3.2.
b) Per a la resta de prestacions els màxims de cada ajut són els següents i s’aplicaran

d’acord a l’escala del punt 3.2.
Dentadura superior/inferior: fins a 27.000 pessetes
Dentadura completa: 54.000 pessetes
Parcial no fixa i fixa: 12.000 pessetes

Ajut psiquiàtric i psicològic

1. Objecte
Aquest ajut vol cobrir les despeses ocasionades per rebre tractament psiquiàtric o psico-
lògic, sempre que no estigui cobert per la Seguretat Social.

2. Causant
El treballador/a mateix.

3. Documentació
a) Informe mèdic motivat del metge de la Seguretat Social en que es manifesti la

necessitat de rebre tractament privat perquè no el cobreix la Seguretat Social.
b) Factura de la despesa.
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4. Import de l’ajut
Fins a un màxim de 30.000 pessetes d’acord amb l’escala del punt 3.2.

Ajut per sepeli

1. Objecte
L’ajut consisteix en una prestació econòmica per compensar les despeses esdevingudes
per la defunció d’algun familiar del treballador.

2. Causant
a) El cònjuge o convivent.
b) El fill/a, els fills/es.

3. Requisits
En el cas del treballador que tingui MUFACE, cal acreditar que la persona difunta no
està inscrita al document de beneficiari d’assistència sanitària l’any 1998.

4. Documentació
a) Fotocòpia del certificat de defunció.
b) Fotocòpia del llibre de família en que consti la persona difunta.
c) Si s’escau, fotocòpia del document de beneficiari d’assistència sanitària de

MUFACE del sol·licitant corresponent a l’any 1998, que acrediti que la persona difunta
no està inclosa en el document esmentat.

5. Import de l’ajut
La quantia única de l’ajut serà de 40.000 pessetes.

Estudis universitaris

1. Objecte
L’ajut té per finalitat col·laborar en el finançament de la matrícula d’estudis universitaris
homologats que no s’imparteixin en cap universitat pública catalana, o bé impartits en
universitats d’ensenyament a distància.

2. Causant
El treballador/a.

3. Requisits
a) Estar matriculat, el curs acadèmic 1998-99, en un ensenyament universitari que

no s’imparteixi en cap universitat pública catalana, o bé que s’imparteixi en una univer-
sitat d’ensenyament a distància.

b) Només es tindrà en compte el cost de la primera matrícula.

4. Documentació
Fotocòpia de la matrícula.

5. Import de l’ajut
La quantia de l’ajut serà l’import de la matrícula, amb un màxim de 30.000 pessetes.

11  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la Normativa sobre vacances,
permisos i llicències del PAS, que figura com a annex: 

NORMATIVA SOBRE VACANCES, PERMISOS I LLICÈNCIES DEL PAS

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta Normativa s’aplica al personal funcionari i laboral d’administració i serveis de
la Universitat Rovira i Virgili.

2. VACANCES

2.1 El personal d’administració i serveis té dret a gaudir durant cada any complet de
servei actiu d’unes vacances retribuïdes de 31 dies naturals o dels dies que en proporció
li correspongui si el temps realment treballat és menor.

2.2 Amb caràcter general el personal d’administració i serveis realitzarà les vacan-
ces durant els mesos de juliol i agost, excepte en aquells casos en que es dictin normes
específiques per necessitats del servei.

2.3 Les vacances es poden fer en un sol període de 31 dies naturals o en dos perío-
des de 15 i 16 dies, a petició de la persona interessada i d’acord amb les necessitats del
servei.

2.4 Si per necessitats del servei cal realitzar les vacances fora dels mesos de juliol
i agost, els/les treballadors afectats tenen dret a gaudir de 40 dies naturals consecu-
tius. La Gerència ha d’autoritzar aquestes situacions que han d’estar degudament jus-
tificades.
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2.5 Els treballadors que formin part de la mateixa unitat familiar tenen dret a gaudir de
les vacances en les mateixes dates, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

2.6 Els períodes de vacances se sol·liciten mitjançant l’imprès normalitzat que faci-
lita el Servei de Recursos Humans i la persona responsable de la unitat a la qual estigui
adscrit/a el/la sol·licitant els autoritzarà. Tot seguit s’han de comunicar al Servei de
Recursos Humans amb una antelació mínima de dos mesos.

3. REDUCCIÓ HORÀRIA

El personal d’administració i serveis gaudeix d’una reducció horària de 5 hores a la set-
mana durant els mesos de juliol i agost.

4. DIES DE PERMÍS REMUNERATS

4.1 El personal d’administració i serveis disposa de quinze dies a l’any, d’assumptes
personals o descans laboral, sense justificació. Aquests dies es poden agafar entre l’1 de
gener de cada any i el 7 de gener de l’any següent.

4.2 Els dies de permís remunerats se sol·liciten mitjançant l’imprès normalitzat que
facilita el Servei de Recursos Humans. La persona responsable de la unitat a la qual esti-
gui adscrit/a el/la sol·licitant autoritzarà la sol·licitud, i ho ha de comunicar al Servei de
Recursos Humans amb una antelació mínima de cinc dies laborables.

4.3 Els dies de permís remunerats no es poden acumular en cap cas a les vacances
anuals. En aquells casos en què els dies de permís remunerats s’acumulin a altres perío-
des de permís o llicències, caldrà l’autorització expressa de la Gerència.

4.4 Amb caràcter general, part dels dies de permís remunerats s’han de distribuir de
la forma següent:

a) 4 dies per Setmana Santa, segons els torns següents:
◆ de dilluns a dijous, anteriors al Divendres Sant (90% del personal de la unitat)
◆ de dimarts a divendres, posteriors al Dilluns de Pasqua (10% del personal de la

unitat)
b) 4/5 dies per Nadal, segons els torns que cada any aprovi la Junta de Govern, des-

prés de negociar-los amb la Junta de Personal Funcionari i el Comitè d’Empresa,
d’acord amb la situació de les festes corresponents.

5. LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS

5.1 Es poden concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, la dura-
ció acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els tres mesos cada dos anys. La
concessió d’aquestes llicències se subordina a les necessitats del servei.

5.2 La durada mínima de les llicències per assumptes propis és de deu dies naturals.
5.3 En el cas de funcionaris interins o personal laboral amb contracte eventual,

poden sol·licitar llicències per assumptes propis sempre que tinguin una antiguitat
mínima a la URV de dotze mesos.

5.4 Les llicències per assumptes propis se sol·liciten mitjançant un escrit motivat en
el qual ha de constar el vistiplau de la persona responsable de la unitat a la qual estigui
adscrit el/la sol·licitant, adreçat al gerent de la Universitat amb una antelació mínima de
quinze dies naturals.

6. DISPOSICIONS ADDICIONALS

6.1 Els permisos que no quedin regulats per aquesta Normativa es regularan pel que
disposa la normativa corresponent de la Generalitat de Catalunya en relació amb els
seus empleats públics, i especialment pel Decret 173/1996, de 23 de maig, sobre jor-
nada i horari de treball, vacances i permís per maternitat del personal funcionari al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i pel 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.

Quant al personal laboral, en tot allò que no quedi regulat en aquesta Normativa, se
seguirà el que disposi el Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats
públiques catalanes i el Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i la legislació que el desenvolupa.

6.2 Totes les excepcions a les normes contingudes en aquesta Normativa s’han de
sol·licitar a la Gerència de la Universitat perquè les autoritzi. Aquestes sol·licituds s’han
de justificar, s’han d’acompanyar del vistiplau de la persona responsable de la unitat i
s’han de presentar a la Gerència amb una antelació mínima de quinze dies naturals.

6.3 En cas que la sol·licitud de vacances o de dies de permís remunerats sigui des-
autoritzada per la persona responsable de la unitat a la qual està adscrit/a el/la sol·lici-
tant, aquest pot interposar reclamació davant del gerent, el qual resoldrà. Les
reclamacions corresponents a dies de permís es resoldran en un màxim de tres dies a
comptar des de la data del registre d’entrada.

6.4 En cas de denegació de llicència per assumptes propis es pot interposar recla-
mació davant el rector o vicerector en qui delegui, el qual resoldrà.
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DISPOSICIÓ FINAL

La Junta de Govern de la Universitat ha d’aprovar aquesta Normativa i s’hi incorporarà
anualment com a annex el calendari de festes oficials a Catalunya i de festes locals a
Tarragona i Reus, que publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També
s’hi incorporarà anualment la distribució dels torns de permís pel període de les festes
de Nadal.

12  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la participació de la Universitat
en les fundacions privades Tàrraco Energia Local i Institut de Recerca en Ciències
de la Salut.

13  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova l’autorització de la proposta de
venda de l’antic beateri de Sant Domènec i els edificis confrontants a l’Ajunta-
ment de Tarragona.

14  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aproven els cursos de postgrau i exten-
sió universitària, els quals figuren com a annex:

CURSOS DE POSTGRAU

Denominació Centre / departament
Activació en Geriatria Dept. de Medicina i Cirurgia
Reeducació Funcional a les Lesions Dept. de Medicina i Cirurgia
Ortopèdiques d’EI

Gestió de Recursos Humans Dept. de Psicologia
Supervisió en Infermeria EU d’Infermeria Verge de la Cinta / 

Dept. d’Infermeria
Innovació, Disseny i Desenvolupament Dept. d’Enginyeria Mecànica
Universitaris

Curs Bàsic d’Hipnosi Dept. d’Infermeria

CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Denominació Centre / departament
Gestió de Residus en el Laboratori Facultat de Química
Finances Aplicades Fac. de Ciències Econòmiques

i Empresarials
L’Empresa i l’Euro: un Nou Escenari Competitiu Fac. de Ciències Econòmiques

i Empresarials
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Càrrecs i personal

15  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la designació proposada dels
representants de la Junta de Govern a diversos organismes, que figura com a
annex:

CONSELL SOCIAL

Dr. Lluís Arola i Ferrer, rector
Dra. Carme Borbonès i Brescó, secretària general
Sr. Manuel Molina Clavero, gerent
Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Dr. Josep Oliveras Samitier
Dr. Josep Miquel Prat i Canut
Dr. Francesc Giralt Prat
Sra. Patrícia Olivé Conde
Sr. Alfons Gregori Gomis
Sr. Pere Clua Ventura

CONFERÈNCIA GENERAL DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA

Dr. Lluís Arola i Ferrer, rector
Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Dr. Josep Oliveras Samitier
Sra. M. del Camino García-Vallaure Hernández

16  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la designació proposada dels
membres de la Comissió URV Solidària, que figura com a annex:

COOPRESIDENTS

Dr. Estanislau Pastor i Mallol
Dr. Antoni Pigrau i Solé

REPRESENTANTS DEL PERSONAL DOCENT

Dr. José Francisco Cano Lira
Sra. M. Asunción Ferrater Cubells
Dra. Isabel Miró Montoliu
Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz

REPRESENTANTS DEL PAS

Sr. Joel Fernández Garcia
Sr. Joan García Fuster
Sra. Roser Moix Chico
Sr. José M. Sánchez Fernández

REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS

Sr. Iván Díaz Sancho
Sr. Jaso Escauriaza Franco
Sra. Sílvia García López
Sra. Gemma Rubio Mallol

17  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la inclusió del Sr. Jordi Mateu
Pozuelo al Secretariat d’Estudiants.

18  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual s’aprova la proposta de representants de
l’alumnat a les comissions delegades i no delegades de la Junta de Govern, que
figura com a annex:

COMISSIÓ DELEGADA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

Sr. Alfons Gregori Gomis
Sra. Sílvia Vivas Solé
Sr. Jordi Mateu Pozuelo
Vacant

COMISSIÓ DELEGADA DE PROJECCIÓ EXTERIOR

Sra. M. del Camino García-Vallaure
Sra. Sílvia García López
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COMISSIÓ DELEGADA DE PERSONAL ACADÈMIC

Vacant

COMISSIÓ DELEGADA DE PAS

Vacant

COMISSIÓ DELEGADA D’ECONOMIA, ORGANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Sr. Pere Clua Ventura
Vacant

COMISSIÓ DELEGADA DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

2 vacants

COMISSIÓ DELEGADA D’ESTUDIANTS

Sr. Alfons Gregori i Gomis
Sr. Jordi Salvadó Rius
Sr. Jordi Mateu Pozuelo
Sra. Susana Llombart Serrats

COMISSIÓ NO DELEGADA D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

Sra. Berta Moncín García
Sra. Gemma Rubio Mallol
Sr. Jaso Escauriaza Franco

COMISSIÓ NO DELEGADA DE POLÍTICA CIENTÍFICA I DE TRANSFERÈNCIA

Vacant

COMISSIÓ NO DELEGADA DE BIBLIOTEQUES

Sr. Alfons Gregori i Gomis
Sra. Susanna Llombart Serrats
Sra. Sílvia Buira Clua
Sr. Manuel Muñoz Coll

COMISSIÓ NO DELEGADA URV SOLIDÀRIA

Sr. Jaso Escauriaza Franco
Sra. Gemma Rubio Mallol
Sra. Sílvia García López
Sr. Iván Díaz Sancho

COMISSIÓ NO DELEGADA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Sra. Montserrat Pallàs Guasch
Sra. Roser Pujadas Comas d’Argemir
Sr. Alfons Gregori Gomis
Vacant
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Comissions delegades

19  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual es ratifiquen els acords de les comissions
delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

COMISSIÓ DE PROJECCIÓ EXTERIOR

SESSIÓ DE 3 DE FEBRER DE 1999

1. Aprovar el nou disseny de la Universitat d’Estiu, amb recomanacions per a futures
edicions.

2. Anomenar la Universitat d’Estiu Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Vir-
gili, amb la intenció de ser l’aixopluc d’un camp d’incidència que abasti totes les
comarques meridionals de Catalunya.

3. Fomentar el disseny de cursos ordinaris des dels centres i departaments de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

4. Anular els cursos de la Universitat d’Estiu que no cobreixin les despeses per
manca d’inscripcions o bé que segueixin endavant en el cas que el departament o cen-
tre organitzador estigui interessat i assumeixi el dèficit que generarà.

5. Potenciar activitats complementàries de qualitat en els cursos singulars que tenen
un públic que respon amb més interès a aquestes activitats que el dels cursos ordinaris.

6. Fer una difusió de la convocatòria de propostes molt extensa dins de la URV, uti-
litzant el correu intern, el correu electrònic (es recomana que el títol de l’assumpte sigui
molt clar per tal d’evitar que el missatge quedi sense llegir per la saturació actual de les
bústies electròniques) i cartells per penjar als departaments.

7. Fer constar molt clarament en tota la difusió de la Universitat d’Estiu d’enguany
els noms dels coordinadors i dels centres de la URV que organitzen el curs d’estiu.

8. Fer constar que per a properes edicions de la UE s’hauria de:
8.1 Arribar a una Universitat d’Estiu autofinançada per la qualitat i prestigi dels seus

cursos.
8.2 Respondre a les necessitats de formació continuada del professional amb cursos

singulars i buscar el patrocini de les empreses, sense fer competència deslleial als cur-
sos de formació continuada de llarga durada que ja s’imparteixen a la URV, cosa que
permetria fer una oferta econòmica més atractiva al professorat dels cursos d’estiu.

8.3 Obrir els cursos als especialistes de la URV, promocionant el professorat i les
línies d’investigació de la URV per donar a conèixer la nostra Universitat.

8.4 Fer un estudi dels cursos que es realitzen anualment perquè es puguin enfocar
de manera diversa i variada, per tal de no exhaurir franges de mercat d’estudiants
potencials d’una mateixa matèria.

8.5 Replantejar la política respecte al professorat de la URV en futures edicions de la
UE, per tal de fomentar la participació.

8.6. Estudiar la possibilitat de crear un tercer tipus de curs de productes propis de la
URV, com un curs de caràcter singular però amb molta participació de la URV.

COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC

SESSIÓ DE 10 DE FEBRER DE 1999

1. S’acorda acceptar en part el recurs contra la proposta de candidat a la plaça
d’associat núm. 9807-760.

2. S’acorda aprovar una nova convocatòria de promoció del professorat i la creació
de les comissions adhoc que corresponguin.

3. S’acorda aprovar la convocatòria de dues beques per a doctors per a un projecte
de l’Institut Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic.

COMISSIÓ DEL PAS

SESSIÓ DE 10 DE FEBRER DE 1999

1. S’acorda convocar la plaça de funcionari/ària interí/ina: cap de secció de PAS
(escala de gestió).

2. S’acorda convocar la plaça de laboral eventual del grup II: tècnic de sistemes
informàtics.
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Convenis

20  Acord de 18 de febrer de 1999, pel qual es ratifiquen diversos convenis.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut d’Estu-
dis Vallencs.

Conveni de col·laboració per realitzar un curs d’extensió universitària entre la Uni-
versitat Rovira i Virgili, l’Autoritat Portuària i l’Institut Europeu d’Estudis Marítims.

Conveni pel qual s’encarrega la gestió de l’Alberg Residència Sant Jordi de
Tarragona a la Universitat Rovira i Virgili.

Addenda núm. 5 al Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Oberta de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, l’Autoritat Portu-
ària i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona.

Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili per a l’any
1998.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Hospital de Sant Joan
de Reus per utilitzar la Biblioteca Universitària.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i Tratamientos y Recuperaciones Indus-
triales, SA (TRI).

Acord de col·laboració per a la recerca científica i l’educació entre la Universitat
Rovira i Virgili i la Universitat de Tecnologia Química de Nanjing (Xina).

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i
Virgili (departaments de Filologia Catalana i Filologies Romàniques).

Conveni marc entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació de Familiars d’Alzhei-
mer de Tarragona.

Addenda al Conveni marc de col·laboració entre el Museu Història de Catalunya i
la Universitat Rovira i Virgili.

Protocol addicional al Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Dona i
la Universitat Rovira i Virgili per publicacar una antologia de poetes catalanes amb el
títol de Contemporànies.
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ DE 25 DE GENER DE 1999

1  S’aprova admetre a tràmit la tesi doctoral i el tribunal del Sr. Juan Marcelino
González Soto, del departament de Filologies Romàniques.

2  S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals:

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Francesc Ortí Celma
Antoni Rodríguez Ramos

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Núria Serrat Orus

3  S’aprova la pròrroga per a la defensa de la tesi doctoral del Sr. Enric Aguilar
Anfrons fins al setembre de l’any 2001.

4  S’aproven els trasllats d’expedients de doctorat per defensar la tesi doctoral a la
Universitat Rovira i Virgili de:

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sra. Carme Ferré Grau, alumna de la Universitat de Barcelona

Departament d’Història i Geografia
Sr. Alfons García Rodríguez, alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona

5  S’acorda ajornar la matrícula de la tutela acadèmica fins a mitjans de febrer.

6  S’acorda que tots els alumnes que defensin la tesi a partir del gener de 1999 cal-
drà que abonin la taxa de tutela acadèmica.

7  S’acorda lliurar un certificat als alumnes que el sol·licitin conforme estan matri-
culats de tutela acadèmica.

8  S’acorda admetre el Dr. Gabriel Ginebra Serrabou al programa de doctorat
d’Economia i Empresa, del bienni 1998-2000 del Departament de Gestió
d’Empreses i Economia.

9  S’aprova el curs de postgrau Curs Bàsic d’Hipnosi del Departament d’Infermeria.

SESSIÓ DE 25 DE FEBRER DE 1999

1  S’aprova admetre  a tràmit de les tesis doctorals i els tribunals següents:

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Juan Antonio Ruiz Calafí

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Antonio Rius Carrasco

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Francesc Lluís Polo Rodríguez

Departament de Medicina i Cirurgia
Miguel Papo Berger

2  S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals següents:

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Jordi Riu Rusell

Departament de Filologies Romàniques
Juan Marcelino González Soto

3  S’aproven les pròrrogues de lectura de les tesis doctorals següents:

Departament d’Història i Geografia
Héctor Fort Robert
Enrique Langa Carenas
Jordi Rius Jové
Javier Llurba Palou
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Departament de Filologia Anglogermànica
Jean-Marc Segarra Mauri

4  S’aproven els trasllats d’alumnes de doctorat per que llegeixin la tesi a la URV:

Departament de Medicina i Cirurgia
José Manuel Bueno Izquierdo

Departament de Psicologia
Máximo Sánchez González

5  S’aprova l’anul·lació del curs de postgrau Especialització en Comptabilitat i Audi-
toria de Comptes.

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA I CONVALIDACIONS

SESSIÓ DE 23 DE NOVEMBRE DE 1998

1  S’aprova reconèixer com a crèdits de lliure elecció les activitats següents:

Reconeixement de crèdits 1.2.c.:

Departament de Pedagogia
Fons Documental per a l’Estudi de la Història de l’Ensenyament

Reconeixement de crèdits 1.2.f.:

Facultat d’Enologia
III Jornades d’Actualització en Enologia

Facultat de Ciències Jurídiques
Jornades sobre el Nou Codi de Família
S’aprova ampliar l’oferta dels alumnes als quals va adreçada aquesta activitat als

estudiants de l’Escola Universitària de Treball Social.

Departament de Pedagogia
Jornades d’Atenció Educativa a la Diversitat, el Subjecte amb Conducta Violenta

Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre
S’acorda aplicar als cursos realitzats per la UETE durant l’estiu de 1998 allò que

estableix el conveni signat amb aquesta institució: 12/14 h 1 crèdit.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
S’acorda aprovar els cursos oferts per l’Hospital.

2  S’acorda ajornar la liquidació d’una quantitat per alumne/crèdit de les activitats
realitzades pels centres i departaments, a partir del curs acadèmic 1999-2000.

SESSIÓ D’1 DE FEBRER DE 1999

1  S’aprova l’acta de la sessió de 23 de novembre de 1998 

2  S’aprova reconèixer com a crèdits de lliure elecció les activitats següents:

Via 1.2.c Activitats ofertes per departaments, centres i instituts

Departament d’Història i Geografia
Sorolls, Silenci, Sons (1,5 crèdits)
Contactes i Relacions Comercials entre la Catalunya Meridional i els Pobles Medi-

terranis durant l’Antiguitat (1,5 crèdits)
Sortida de Treball a La Rioja (1,5 crèdits)
Sortida de Treball a la Sierra de Cazorla (Jaén) (2,5 crèdits)

Departament de Filologies Romàniques
VI Encuentro de Escritores

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
I Jornades de Finances “Estratègies financeres en el marc de la integració” (1 crèdit)
Treball, Educació i Benestar a les Societats Industrialment Avançades (2 crèdits)

Departament de Filologia Anglogermànica
I Congrés de Fonètica Experimental

Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Manyà
II Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre: “Els reptes de l’empresa davant del

nou mil·lenni”

Escola Universitària de Treball Social
Paper de la Dona en la Societat Llatinoamericana: Identitat i Condició de Gènere
Intervenció Social amb la Població Gitana
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Facultat de Química
Gestió de Residus en el Laboratori
Sortides Professionals en el Camp de la Química

Facultat de Lletres
Elisabeth d’Àustria-Hongria, 1835-1898

Escola Universitària de Relacions Sancta Maria Maris
3r Simposi Universitat & Empresa

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Anglès Mèdic Bàsic
Medicina Nuclear. Els Traçadors del Metabolisme del Cos Humà
1rs Jornades de Neorobiologia: una Aproximació Clínica i Experimental
Alguns Aspectes de la Medicina a l’Àfrica

Via 1.2.f Activitats universitaries organitzades en el marc de convenis entre la URV i
altres institucions no universitàries

URV/Institut Tarragonès d’Antropologia
Etnografia Contemporània. El Cas del Nord-oest de Mèxic
Cinema i Antropologia

Departament de Dret/Creu Roja
V Seminari de Dret Internacional Humanitari

URV/Consorci Prouniversitari Alt Camp -Conca de Barberà
L’Encaix de la Diversitat. La Interculturalitat Aplicada a Diferents Àmbits de la Soci-

etat Contemporània

Escola Universitària d’Infermeria /Creu Roja
La Comunicació Intercultural: Una Nova Aproximació en l’Estudi de la Diversitat
Primers Auxilis: Socorrisme
Socorrisme Aquàtic
URV/Centre d’Iniciatives Ecològiques Mediterrània
Economia i Medi Ambient
La Protecció del Medi Ambient a la Legislació Interna
Riscos sobre la Salut de la Incineració de Residus: Realitat o Ficció?

URV/Centre de Lectura de Reus
La Metereologia a Catalunya

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut /Hospital Universitari de Sant Joan
Accidents i Emergències
Màrqueting Sanitari II
Principis de Màrqueting Sanitari

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS

SESSIÓ DE 9 DE NOVEMBRE DE 1998

1  S’acorda la concedir ajuts a les activitats dels estudiants:

Associacions Responsable Ptes. Especificació
Meritxell Solé Becerril 69.594 Activitats relacionades amb la dansa, teatre, etc.

Cercle Francesc Armanyà Miquel Curto Escardó 79.536 Revista del Cercle Francesc Armanyà
Cercle Francesc Armanyà Miquel Curto Escardó 49.710 Seminari sobre el mercat borsari

Rosa Comes Casas 69.594 Revista d’ARD
Mayo Fuster Morell 39.768 Conferència Manel Delgado

Art i Vida Roc Arola Arnal 49.710 Concurs literari Minerva
Art i Vida Roc Arola Arnal 59.652 II Jornades de Rol Arathorn
Art i Vida Roc Arola Arnal 59.652 II Concurs d’Il·lustració i Còmic Àglae
Art i Vida Roc Arola Arnal 59.652 II Concurs literari Minerva
AERV-AJEC Sílvia García López 39.768 Campanya prevenció de la sida
AERV-AJEC Sílvia García López 39.768 Campanya de solidarització amb el Sàhara
AERV-AJEC Sílvia García López 45.500 Exposició i/o concurs fotogràfic

Jordi Reig Sager 49.710 Commemoració del centenari dels escrits de Freud
Cercle Francesc Armanyà Miquel Curto Escardó 49.710 Jornades sobre medi ambient
Cercle Francesc Armanyà Miquel Curto Escardó 49.710 Jornades sobre 1898
Cercle Francesc Armanyà Miquel Curto Escardó 49.710 Debats
Col·lectiu Universitari Andreu Nin Eulàlia Busquets Lluch 39.400 Campanya informativa sobre l´ús del tabac
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Associacions Responsable Ptes. Especificació
Col·lectiu Universitari Andreu Nin Eulàlia Busquets Lluch 9.100 Conferència: “Islam des del punt de vista cultural,

religiós i polític”
Col·lectiu Universitari Andreu Nin Eulàlia Busquets Lluch 9.900 Xerrada col·loqui “Solidaritat i cooperació

amb el Tercer Món”
Col·lectiu Universitari Andreu Nin Eulàlia Busquets Lluch 49.710 La transició política a l´Estat espanyol

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC

SESSIÓ DE 15 I 19 D’OCTUBRE DE 1998

1  S’acorda aprovar l’avaluació del personal docent interí i contractat corresponent
al quinquenni 1993-1997.

2  S’aprova el nou contingut de l’enquesta d’avaluació del personal docent, la qual
s’utilitzarà a partir del curs 1998-99.

3  S’aprova el nou model d’autoinforme que haurà d’emplenar el personal acadèmic
sotmès a avaluació a partir del curs 1998-99.

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ
I SERVEIS

SESSIÓ DE 18 DE NOVEMBRE DE 1998

1  S’acorda fer arribar al rector els expedients dels casos pendents de resolució de
complement de nivell i de complement d’avaluació, per tal que resolgui.

2  S’acorda que a partir del curs 1998-99 l’enquesta d’avaluació del PAS s’emple-
nerà a través d’Internet accedint a una pàgina web. Així mateix, s’acorda que els
resultats d’aquesta enquesta els podran conèixer les persones avaluades.
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PRESES DE POSSESSIÓ

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
01-01-99 Dr. Josep Renau Folch Coordinador de la posada en marxa de la Fundació URV

i gestor provisional de les activitats de l’OTRI
01-01-99 Dra. Rosa Caballol Lorenzo Directora de l’Institut d’Estudis Avançats
28-01-99 Dr. Josep Guarro Artigas Director del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
28-01-99 Dr. Domingo José Sánchez Cervelló Secretari del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom Departament Categoria
12-12-98 Sr. Josep Font Capafons Enginyeria Química TU
12-12-98 Sr. Juan  Herrero Sabartes Enginyeria Química TU
12-12-98 Sr. Alfonso José Romero Nevado Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica TEU
12-12-98 Dr. Domingo José Sánchez Cervelló Ciències Mèdiques Bàsiques CEU
31-12-98 Sr. Enric Vidal Idiarte Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica TEU
07-02-99 Dr. Francesc Xavier Correig Blanchar Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica CU
07-02-99 Sra. Rosa Solé Cartañá Química Física i Inorgànica TEU
07-02-99 Dr. Josep Sánchez Cervelló Història i Geografia TEU
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El Full Oficial també és consultable a
http://www.urv.es/documentacio/fulls/fulls.html


