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JUNTA DE GOVERN DE 29 D’ABRIL DE 1999

Informe del Rectorat

En el període transcorregut des de la darrera Junta de Govern, els òrgans de govern i les
unitats han continuat elaborant propostes per tal de donar resposta a les diferents
demandes dels diversos col·lectius de la Universitat, entre les quals cal destacar:

1. L’elaboració de l’Estatut de la Fundació URV ens permetrà iniciar-la definitiva-
ment, donant-li les regles de joc clares, per tal que serveixi els interessos universitaris i
socials, per als quals ha estat creada.

2. Quant a la política de professorat, s’han continuat cercant punts de consens per
arribar a l’aprovació dels criteris d’elaboració de plantilla de professorat i els costos de
la plantilla per ensenyament, així com els costos i les plantilles per departament, distri-
bució d’àrees de coneixement i les repercussions de modificació en la Normativa
d’Ordenació Acadèmica.

3. En la línia d’acostar cada cop més les necessitats reals i atendre les demandes
socials, hem arribat a l’acord de tirar endavant, com a títol propi de la nostra Universi-
tat, el Graduat Superior en Ciència i Mètodes en Infermeria. 

4. En el desenvolupament continuat d’impulsar la investigació científica a la URV,
hem aconseguit habilitar una eina que donarà suport als investigadors novells, quant al
finançament extern, a través d’una convocatòria novedosa d’ajuts a accions específi-
ques de suport a la recerca.

5. En el camp de l’atenció i la captació dels futurs alumnes de la URV, la Jornada de
Portes Obertes, simultània en tots els nostres centres i en dues sessions consecutives en
dissabte, ha permès donar a conèixer amb més profunditat i més participació els ense-
nyaments que impartim i les nostres instal·lacions més directament. 

6. L’avaluació i el concepte de planificació estratègica ha estat també un dels punts
importants d’aquest període, en què la nostra Universitat ha acollit la Jornada d’Avalua-
ció de la Qualitat i Planificació Estratègica organitzada per l’Agència de Qualitat el 17
de març, i a la qual hi assistiren de manera molt participativa les universitats de
Catalunya, i una bona representació de membres de la nostra comunitat universitària. 

7. L’activitat en la recerca i en la transferència ha estat intensa, igualment que la
difusió dels resultats per part dels diversos centres, departaments i serveis. Com un bon
exponent podem ressaltar el I Congrés de Fonètica Experimental, organitzat a la URV el
22, 23 i 24 de febrer, i on la interdisciplinarietat fou ben representada en l’àmbit de les
unitats organitzatives: Departament de Filologia Anglogermànica, Laboratori de Fonè-
tica de la URV (SRC) i Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia de la UB.

8. El Consell Social, en el seu darrer plenari de l’11 de març, aprovà el pressupost
de la URV de l’any en curs, la Normativa de permanències del estudiants i la compra de
diversos terrenys per a la nostra Universitat a la zona de Sant Pere Sescelades, com a
punts més destacables.

9. De les diverses activitats que du a terme l’Institut Joan Lluís Vives, convé resaltar
l’organitzada el 18 de març passat, amb l’homenatge que se li va retre al poeta Miquel
Martí i Pol.

10. En el àmbit de les relacions amb la Generalitat el fet més important d’aquest
període es produí el passat 6 d’abril amb el nomenament del Dr. Andreu Mas-Colell
com a nou comissionat per a Universitats i Recerca, càrrec del qual prengué possessió
el 13 del mateix mes.
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Disposicions

1  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aprova l’Estatut de la Fundació URV, que
figura com a annex:

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ URV

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT D’ACTUACIÓ, DOMICILI I RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 1
La Fundació que regulen aquests Estatuts s’anomena Fundació URV (FURV) i està sub-
jecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 2
La Fundació desenvolupa les seves activitats sobretot dins de l’àmbit territorial directa-
ment relacionat amb la Universitat Rovira i Virgili, sense excloure, però, que el marc
d’actuacions pugui abastar Catalunya o Espanya.

ARTICLE 3
La Fundació URV té personalitat jurídica pròpia, naturalesa juridicoprivada, caràcter
permanent i plena capacitat jurídica i d’obrar. Per això, amb caràcter enunciatiu i no
limitador, podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns
de totes menes; fer tot tipus d’actes i contractes; concertar, activament i passivament,
operacions creditícies; renunciar drets i béns i transigir-hi; promoure i seguir els proce-
diments que siguin oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota mena de
drets, accions i excepcions davant els jutjats i els tribunals de justícia i l’Administració
pública de l’Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i
entitats, espanyoles o estrangeres.

ARTICLE 4
La Fundació té el domicili al carrer de l’Escorxador, s/n de Tarragona.

ARTICLE 5
La Fundació es regeix per aquests Estatuts i les disposicions complementàries, a més
de les normes que estableixi el Patronat per interpretar i desenvolupar l’activitat fun-
dacional.

D’acord amb la voluntat fundacional, tot el que pertoca a la Fundació, sense cap
excepció, queda sota la responsabilitat del Patronat designat de la manera que preveuen
aquests Estatuts i d’acord amb les competències que se li han conferit, llevat de les atri-
buïdes al protectorat de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL II. FINALITATS I BENEFICIARIS

ARTICLE 6
La Fundació URV, entitat sense ànim de lucre, té com a objectiu principal fomentar les
relacions entre la Universitat Rovira i Virgili, la societat i l’entorn socioeconòmic,
fomentar la recerca, la innovació i la formació continuada, i constituir-se com a única
estructura que canalitzi i vehiculi la transferència de coneixements i de tecnologia de la
Universitat Rovira i Virgili.

Els objectius específics són els següents:
1. Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el coneixement i la comu-

nicació, i establir relacions entre la Universitat Rovira i Virgili i l’entorn socioeconòmic.
2. Promoure i fomentar contractes i convenis de recerca, innovació i prestació de

serveis entre el personal acadèmic, serveis, departaments, escoles i facultats, i entitats
públiques o privades, o amb persones físiques.

3. Promoure i fomentar cursos de formació i especialització adreçats sobretot, però
no exclusivament, al personal extern de la Universitat.

4. Organitzar aquests cursos de formació i especialització.
5. Encarregar-se de la gestió econòmica, administrativa i comptable dels contractes,

convenis i cursos esmentats.
6. Assessorar el personal acadèmic, els serveis, els departaments, les escoles i les

facultats, a més de les autoritats acadèmiques. També donar-los suport tant per nego-
ciar, signar i executar contractes i convenis de recerca, d’innovació i de prestació de
serveis, com per realitzar cursos.

7. Obtenir recursos externs per promoure i fomentar contractes, convenis i cursos;
en general, per realitzar activitats de patronatge.

Núm. 1
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8. Potenciar la transferència de tecnologia de la Universitat Rovira i Virgili partici-
pant en empreses, a fi d’utilitzar-la, difondre-la i comercialitzar-la.

9. Assessorar el registre de patents i altres drets, i també les negociacions entre el
personal acadèmic i les empreses a l’hora d’explotar-les.

10. Dur a terme estudis, projectes, treballs, etc., així com contractar tercers.
11. Actuar com a centre d’informació i coordinació per a les empreses i altres enti-

tats privades o públiques que vulguin establir amb la Universitat Rovira i Virgili relaci-
ons especials pel que fa a promoció d’estudis, organització de cursos d’especialització,
contractes de recerca, assistència tècnica i consultoria, etc.

12. Altres objectius no esmentats que serveixin per millorar les relacions de la Uni-
versitat Rovira i Virgili amb l’entorn.

ARTICLE 7
El contingut de l’article anterior no té caràcter limitador; per tant, s’ha de considerar
vàlid tot allò que tingui relació amb l’assoliment de l’objectiu i el desenvolupament de
l’activitat.

ARTICLE 8
Els beneficiaris han de pertànyer com a professors, alumnes o personal d’administració
i serveis a la Universitat Rovira i Virgili. El Patronat o l’òrgan en qui delegui decidirà
lliurement la designació concreta de beneficiaris. Ningú podrà exigir prestacions a la
Fundació al·legant qualsevol títol ni se’n podrà beneficiar cap persona com a tal.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 9
El règim, el govern, l’administració i la representació de la Fundació es confien i s’atri-
bueixen de manera exclusiva al Patronat.

El Patronat està compost per un mínim de 3 persones i un màxim de 22. El primer
Patronat el constituiran les persones que designin els fundadors en l’acta fundacional.
Quan una persona sigui patró/ona per raó d’un càrrec, podrà actuar en nom seu la per-
sona que reglamentàriament el/la substitueixi.

ARTICLE 10
El Patronat és l’òrgan suprem de règim, govern, administració, representació i gestió de
la Fundació. Existeix també una Comissió Permanent i un/a director/a general.

ARTICLE 11
El nomenament dels patrons es farà de la manera següent:

◆ El rector/a de la Universitat Rovira i Virgili serà el president/a.
◆ El president/a del Consell Social.
◆ El vicepresident/a serà nomenat pel president/a d’entre els vocals.
◆ El vicerector/a amb competències d’investigació i el vicerector/a amb competèn-

cies de formació continuada.
◆ El/la gerent de la URV.
◆ Quatre professors designats per la Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili

mitjançant votació de la majoria dels membres presents.
◆ El director/a general de la Fundació URV, que el/la designarà el Patronat a pro-

posta del president/a.
◆ Quatre representants del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili designats

pel mateix Consell Social.
El Patronat es podrà completar fins a un màxim de 22 membres, elegits pel mateix

Patronat per majoria absoluta de vots, d’entre persones físiques o jurídiques alienes a la
URV.

El càrrec de patró/ona és de confiança, honorífic i totalment gratuït. No obstant
això, els patrons podran ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que
els ocasioni l’exercici del seu càrrec.

El càrrec de patró/ona tindrà una durada de quatre anys i es pot reelegir de forma
indefinida. Els patrons per raó d’un càrrec ho seran mentre l’ocupin i cessaran quan
abandonin el càrrec.

El càrrec de patró/ona, però, s’entén renovat des que caduca fins que es renova el
Patronat o es nomena el patró/ona substitut.

Els patrons ocuparan el càrrec després d’haver-lo acceptat expressament en una de
les formes que estableix la legislació vigent.

ARTICLE 12
El cessament dels patrons es produirà:

a) Per mort o declaració de mort.
b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d’acord amb allò establert a la llei.
c) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser nomenats.
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d) Per resolució judicial.
e) Per haver transcorregut el termini del seu mandat.
f ) Per renúncia, que tindrà efecte a partir de la notificació al Patronat.
g) Per separació acordada pel Patronat, amb vot favorable de dues terceres parts

dels seus membres.
h) Per deixar de ser membre de la URV.
En els supòsits de les lletres c) i e) el càrrec s’entendrà prorrogat fins que es cobreixi

la vacant.

ARTICLE 13
Són obligacions dels patrons:

a) Fer que s’acompleixin estrictament els fins fundacionals, d’acord amb el que dis-
posen els Estatuts.

b) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, i la seva pro-
ductivitat, d’acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.

c) Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial.
d) Assistir a les reunions del Patronat.

ARTICLE 14
Amb caràcter purament demostratiu i no limitador, són atribucions i facultats del Patronat:

a) Representar la Fundació en totes les relacions, actes i contractes i davant de
l’Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres i dependències
de l’Administració, jutjats, tribunals, magistratures, corporacions, organismes, bancs,
societats, persones jurídiques i particulars de qualsevol mena, nacionals i estrangers,
exercint tots els drets, les accions i les excepcions, i seguint tràmits, instàncies, incidèn-
cies i recursos, procediments, expedients, reclamacions i judicis que són competència
de la Fundació. A aquest efecte se li atorgaran els poders que es considerin necessaris.

b) Assumir i gestionar les funcions, les activitats, els auxilis i els serveis amb vista a
acomplir els objectius de la Fundació.

c) Concertar les adquisicions, les alienacions de béns i els gravàmens d’immobles,
mobles i drets; fer actes i contractes, operacions creditícies, actives i passives, inclosa
l’emissió d’emprèstits i d’altres operacions financeres; constituir, modificar i cancel·lar
de manera total o parcial hipoteques; redimir drets reals i altres actes de rigorós domini
de béns de la Fundació o a favor d’aquesta i alliberar-se’n.

d) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualssevol
altres productes i beneficis dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació.

e) Pagar a qui calgui tot allò que sigui necessari, fins i tot els dividends passius i les
despeses necessàries, per recaptar, administrar i protegir els fons de la Fundació.

f) Fer les obres i construir els edificis que la Fundació consideri convenients per als
seus fins. Es decidiran la forma adequada i els subministraments de tota mena, siguin
quines siguin la qualitat o l’import; per això, podrà utilitzar amb absoluta llibertat qual-
sevol procediment, tant l’aquisició directa com la subhasta o concurs, sense necessitat
de cap autorització.

g) Exercir directament, o per mitjà dels representants que designi, els drets de caràc-
ter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d’accions i altres
valors mobiliaris. En aquest sentit, pot deliberar i votar en les juntes generals, assem-
blees, sindicats, companyies o entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques
que se li atribueixin, concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes convenis,
proposicions i documents que jutgi convenients.

h) Encarregar-se d’administrar, conservar, custodiar i defensar els béns de la Fundació.
i) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; dictar els regla-

ments que consideri convenients; nomenar i separar lliurement el personal directiu,
facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevol altra mena, i decidir-ne
els sous, els honoraris i les gratificacions sense altres formalitats que les que assenyali
discrecionalment per a cada cas.

j) Controlar, directament o per mitjà de les persones en qui delegui, l’aplicació de
les inversions que s’hagin acordat; dirigir, regular i inspeccionar tots els serveis que es
creïn per assolir els fins fundacionals, el funcionament i l’administració d’aquests.

k) Delegar alguna o algunes de les facultats precedents, sempre que ho consideri
convenient, en una o diverses persones pertanyents al Patronat o no.

l) Declarar haver complert fidelment la voluntat fundacional.
m) Totes les altres funcions i facultats que siguin pròpies i inherents del Patronat

com a òrgan suprem d’autoritat i representació de la Fundació, així com totes aquelles
que calgui per acomplir els fins fundacionals.

Aquestes facultats esmentades s’entenen sense perjudici d’obtenir l’autorització del
Protectorat, sempre que sigui legalment preceptiva.

El Patronat pot delegar les seves facultats en un o alguns dels membres, i nomenar
apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades. No són
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delegables ni es poden apoderar l’aprovació dels comptes, la formulació dels pressu-
postos, l’alienació i el gravamen de béns immobles, valors mobiliaris no cotitzats en
borsa i altres béns que formen part del fons fundacional, ni qualsevol altre acte que
requereixi l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

ARTICLE 15
El Patronat designarà un secretari/ària que ocuparà el càrrec durant dos anys. Exercirà
les funcions que li delegui el Patronat o el president/a d’aquest, a més de les pròpies del
càrrec. El secretari/ària pot ser membre del Patronat o no; en aquest últim cas, tindrà
veu però no vot.

ARTICLE 16
L’execució dels acords dels òrgans de govern correspon al director/a general de la Fun-
dació, que serà designat pel Patronat a proposta del president/a d’acord amb les condi-
cions que consideri convenients. Aquestes clàusules figuraran en el contracte
corresponent, en què s’especificaran detalladament la retribució inicial, el règim de tre-
ball i les facultats. El director/a general disposarà de l’escriptura de poders que legiti-
marà la seva actuació amb tercers i respondrà pel càrrec i gestió davant el Patronat, del
qual serà membre.

ARTICLE 17
El president/a, d’acord amb el càrrec, representa permanentment el Patronat davant ter-
cers en totes les actuacions que hagi de realitzar l’òrgan col·legiat, excepte les que són
indelegables. A més, li corresponen les funcions següents:

a) Convocar les reunions del Patronat i fixar-ne l’ordre del dia.
b) Dirigir el debat, fer conèixer el resultat de les votacions i donar per concloses les

sessions.
c) Aprovar les actes i signar-les amb el secretari/ària.
d) Donar el vistiplau als certificats lliurats pel secretari/ària.
e) Autoritzar amb el vistiplau els pagaments que hagi de fer la Fundació.
El president/a serà substituït pel vicepresident/a en tots aquells casos que sigui

necessari.

ARTICLE 18
Correspon al secretari/ària:

a) Portar i custodiar el llibre d’actes.
b) Redactar les actes i signar-les, juntament amb el president/a.
c) Lliurar certificats literals, de particulars o en relació amb les actes aprovades.
d) Vetllar per l’acompliment de les disposicions legals vigents en matèria de funda-

cions i d’altres. També enviarà al Registre de Fundacions, al Protectorat i a altres òrgans
de l’Administració pública competents les comunicacions i documents que estableixi la
legislació vigent.

ARTICLE 19
El Patronat es reunirà sempre que el president/a el convoqui amb una antelació mínima
de 48 hores. Es reunirà també quan ho sol·liciti la tercera part dels membres amb la
mateixa antelació que en el supòsit anterior. En supòsits d’extraordinària urgència el
president/a, per iniciativa pròpia o a petició de la tercera part dels patrons, podrà con-
vocar la reunió del Patronat amb una antelació mínima de 24 hores. Es reunirà com a
mínim un cop dins el primer trimestre de l’any natural per formular i aprovar l’inventari
balanç tancat de l’exercici anterior, la memòria de l’exercici anterior i el pressupost de
l’exercici corrent. Els documents esmentats s’hauran de dipositar al Registre de Funda-
cions.

El secretari/ària redactarà les convocatòries de les reunions amb almenys 48 hores
d’antelació, excepte en els casos d’urgència extraordinària. El Patronat es considerarà
convocat i vàlidament constituït, amb caràcter universal per tractar de qualsevol
assumpte de la seva competència, sempre que hi siguin presents tots els membres i
l’acceptin per unanimitat.

ARTICLE 20
Fora dels casos en què la llei o aquests Estatuts en determinin les proporcions, el Patro-
nat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria amb l’assistència de la mei-
tat més un dels membres, i en segona convocatòria, amb l’assistència de la tercera part
dels patrons com a mínim.

ARTICLE 21
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels patrons presents. A cada patró li corres-
pon un vot, que no és delegable.

La modificació dels Estatuts, la substitució dels patrons, la compra, venda o grava-
men dels béns immobles, la fusió o agregació d’una altra fundació i l’extinció exigiran
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l’acord de la majoria de dos terços dels patrons, i el compliment preceptiu de les nor-
mes que per a cada cas prevegin les disposicions legals vigents i, si escau, l’aprovació
del Protectorat.

En cas d’empat en les votacions, el vot del president/a serà diriment.

ARTICLE 22
Per tal de coordinar les activitats que puguin ser coincidents entre les de la FURV i les
de la Universitat Rovira i Virgili es constituirà una comissió permanent formada per:

◆ El rector/a, que la presidirà.
◆ El director/a de la Fundació.
◆ El vicerector/a amb competències de recerca.
◆ Dos patrons, un dels quals serà nomenat pel Patronat entre els vocals designats

per la Junta de Govern.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 23
El patrimoni de la Fundació el poden constituir tota classe de béns, radicats en qualse-
vol lloc i condició. El capital de la Fundació l’han d’integrar la dotació inicial i els béns
que en endavant adquireixi l’entitat per qualsevol mitjà legal i que el Patronat incorpori
al capital fundacional.

ARTICLE 24
Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran adscrits d’una manera directa i immediata,
sense que s’interposin persones per aconseguir els objectius per als quals es constitueix la
Fundació.

ARTICLE 25
El Patronat, sempre que calgui, d’acord amb allò que aconselli la conjuntura econò-
mica, pot fer les modificacions que cregui necessàries o convenients en les inversions
del patrimoni fundacional.

El patrimoni de la Fundació es conservarà en les inversions originàries o en aquelles
altres que el Patronat efectuï posteriorment.

ARTICLE 26
Els exercicis econòmics s’inicien l’1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desem-
bre. Dintre del primer trimestre de cada exercici, el Patronat ha de formular un inventari
balanç que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació, i
una memòria de les activitats i la gestió econòmica durant l’exercici anterior, suficient
per donar a conèixer i justificar el complement de les activitats fundacionals i dels pre-
ceptes legals. També ha de liquidar el pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici
anterior i ha de formular el pressupost corresponent a l’exercici anual. Aquests docu-
ments s’han de presentar al Protectorat dintre dels sis mesos següents al tancament de
l’exercici. El Patronat ha de deixar constància dels pressupostos de despeses i ingressos,
l’inventari balanç i la memòria anual al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya.

CAPÍTOL V. EXTINCIÓ

ARTICLE 27
En cas de dissolució, els béns propis de la Fundació, un cop satisfetes les obligacions
pendents, s’han de cedir a entitats públiques o privades sense ànim de lucre i amb fina-
litats anàlogues a les que constitueixen l’objecte fundacional.

2  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aprova la Normativa acadèmica dels estu-
dis de doctorat de la URV, que figura com a annex:

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

1. PROGRAMES DE DOCTORAT

Els cursos o programes de doctorat tindran com a finalitat l’especialització de l’estudiant
en un camp científic, tècnic o artístic determinat, així com la formació en les tècniques
d’investigació, tot això amb vista a la presentació i lectura de la corresponent tesi docto-
ral, sens perjudici del que s’estableix en l’apartat 3.5, quan tracta del reconeixement de
la suficiència investigadora.

1.1 Informació sobre els programes
1.1.1 Iniciativa de les propostes

Els estudis de tercer cicle que condueixen a l’obtenció del títol de doctor s’hauran de
realitzar sota la supervisió i la responsabilitat acadèmica d’un departament. 

En principi, i com a norma general, només podrà presentar-se un programa per
departament.

Núm. 1-2



Full Oficial 28 / Junta de Govern de 29 d’abril de 199911

Els departaments que agrupin àrees de coneixement diverses i suficient nombre de
professors doctors podran proposar la realització simultània de més d’un programa,
acompanyat de l’informe del consell de departament.

Així mateix, podran desenvolupar-se cursos, seminaris i treballs d’investigació tute-
lats, sempre sota la responsabilitat acadèmica del departament corresponent, en insti-
tuts universitaris, en altres universitats, en el Consell Superior d’Investigacions
Científiques, en els organismes públics o privats d’investigació o en altres entitats de
naturalesa anàloga nacionals o estrangeres. A aquest efecte hauran de subscriure’s els
convenis oportuns entre les universitats i les institucions esmentades. Per a cada pro-
grama de doctorat, el departament haurà d’especificar els cursos, seminaris i treballs
d’investigació tutelats que es realitzaran sota la seva direcció i els que es desenvolupa-
ran sota la direcció d’altres departaments.

Els instituts universitaris podran, igualment, proposar i coordinar programes de doc-
torat sota la direcció acadèmica d’un o més departaments.

Es podran proposar programes organitzats en col·laboració entre dos o més departa-
ments de la Universitat Rovira i Virgili. En aquest cas, hauran de presentar-se acompa-
nyats dels informes favorables dels consells de departament amb la indicació de quin
serà el departament o departaments responsables.

La Universitat Rovira i Virgili podrà, mitjançant conveni, organitzar programes con-
junts que condueixin a un únic títol oficial de doctor/a els ensenyaments dels quals
siguin impartits en una o més universitats espanyoles o bé estrangeres. En el conveni
s’especificarà quina de les universitats serà la responsable de registrar el títol.

La Universitat Rovira i Virgili podrà, mitjançant conveni, organitzar programes de
doctorat conjunts amb altres universitats espanyoles o estrangeres, impartits simultània-
ment per les universitats implicades. Els estudiants admesos en els estudis de la URV
s’hi matricularan i obtindran el títol de doctor per la URV.

1.1.2 Característiques de les propostes
En les propostes, els departaments hi hauran de fer constar el tipus del curs (fonamental,
metodològic o afí), els períodes en què es portaran a terme, el caràcter (obligatori/opta-
tiu), el nombre de crèdits (que no podrà ser inferior a 3), la persona que coordinarà el
programa, els tutors, el professorat que els impartirà, el nombre màxim de places, les
titulacions d’entrada, les dates de preinscripció, els criteris d’admissió, el centre al qual
es vinculen i una taula d’adaptacions de cursos del bienni anterior, si escau.

Es recomana que els títols dels programes i els dels diferents cursos fonamentals i
metodològics siguin prou genèrics perquè es puguin mantenir mentre duri el programa,
independentment del contingut específic del curs i del professorat que els imparteixi. El
programa de doctorat ha de preveure necessàriament cursos dels tres tipus.

El programa haurà de preveure alguns dels itineraris següents:

Període de docència
◆ Anual, bianual
◆ 1r quadrimestre
◆ 2n quadrimestre

Període d’investigació
◆ Anual
◆ 1r quadrimestre
◆ 2n quadrimestre
En el cas que s’opti per l’itinerari de menys durada, el reconeixement de suficiència

investigadora no s’obtindrà fins al segon any del programa.
La Comissió de Doctorat, si escau, resoldrà sobre altres propostes que puguin pre-

sentar els departaments.
Per a les propostes s’haurà de tenir en compte que, en el període de docència, en

cap cas el nombre total de crèdits assignats al programa complet no podrà ser inferior a
30, dels quals 21 hauran de ser fonamentals.

Pel que fa al període d’investigació, el departament podrà proposar:
a) Un sol treball d’investigació de 12 crèdits o dos treballs d’investigació de 6 crèdits.
b) Un treball d’investigació de 9 crèdits i el projecte de tesi doctoral, de 3 crèdits.
És convenient que el departament prevegi les dues possibilitats i dirigeixi cap a

l’opció a els alumnes que de moment no tinguin previst iniciar la tesi, i cap a l’opció b
els que tinguin previst de realitzar-la.

1.1.3 Tramitació de les propostes
Els departaments hauran de trametre les propostes dels programes i la documentació
necessària a la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili durant el mes
d’abril del curs acadèmic anterior a aquell en què seran desenvolupats.

La Comissió de Doctorat de la Universitat sols considerarà les propostes de progra-
mes que compleixin els requisits i les aprovarà, si escau, abans del 31 de maig.
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La Comissió comunicarà l’acord adoptat al departament o departaments responsa-
bles. Si la resolució és negativa, el departament/s afectat/s tindran un termini de deu
dies per esmenar els punts indicats per la Comissió.

La Comissió de Doctorat haurà de trametre a la Junta de Govern una relació de tots
els programes que hagi aprovat i els seus continguts perquè aquesta darrera els aprovi.

Un cop aprovats per la Junta de Govern, els programes es publicaran i es distribui-
ran pels centres i departaments.

Els centres hauran de facilitar aquesta publicació perquè els alumnes interessats la
puguin consultar. Per tal de rebre una informació més detallada del programa, però,
s’hauran d’adreçar al coordinador i als tutors del programa o bé al departament.

Els programes de doctorat aprovats que es prevegi iniciar el curs següent podran ser
modificats a petició dels departaments, sempre que ho sol·licitin a la Comissió de Doc-
torat de la Universitat abans del 31 de maig.

La Comissió de Doctorat, anualment, trametrà al Consejo de Universidades un
informe quantificat del desenvolupament del tercer cicle a la Universitat perquè l’avaluï.

1.1.4 Coordinador del programa
Correspon al coordinador del programa
◆ Vetllar per la correcció formal i tècnica de la proposta.
◆ Controlar el desenvolupament del programa.
◆ Responsabilitzar-se de la selecció dels alumnes i acreditar que estan admesos al

departament.
◆ Assignar els tutors als alumnes.
Tot això d’acord amb les directrius marcades pel departament.
1.1.5 Tutor de l’alumne

Els doctorands tindran assignat un tutor, necessàriament doctor, que es responsabilitzarà
dels seus estudis i treballs d’investigació i que haurà de ser membre del departament o
institut universitari que coordini o participi en el programa de doctorat que realitzi.

Correspon al tutor
◆ Informar els estudiants sobre el programa i els seus requeriments.
◆ Aprovar el currículum concret en què els estudiants decideixin matricular-se.
◆ Quan el director de la tesi no sigui docent del departament o institut universitari

que coordini el programa, ratificar, mitjançant un escrit raonat, l’autorització del primer
perquè l’alumne pugui fer-ne la presentació.

1.2 Estructura del currículum de l’alumne
Els programes de doctorat s’organitzaran, almenys, en dos anys.

El currículum de l’alumne ha de comprendre la superació mínima d’un total de 32
crèdits distribuïts ens dos períodes: el període de docència, en què haurà de completar
un mínim de 20 crèdits, i el període d’investigació, en què haurà de completar un
mínim de 12 crèdits.

1.2.1 Període de docència
Cursos propis
El departament en podrà establir o no l’obligatorietat; són part integrant del pro-

grama i es divideixen en:
a) Cursos i seminaris sobre els continguts fonamentals dels camps científic, tècnic o

artístic als quals està dedicat el programa corresponent. Com a mínim els alumnes hau-
ran de superar-ne 15 crèdits.

b) Cursos i seminaris relacionats amb la metodologia i formació en tècniques
d’investigació.

c) Cursos i seminaris relacionats amb camps afins al del programa i que siguin
d’interès per al projecte de tesi doctoral dels doctorands.

Cursos aliens al programa
Els doctorands podran realitzar, fins a un màxim de 5 crèdits, cursos o seminaris no

inclosos en el seu programa, amb l’autorització prèvia del tutor.
Aquests cursos poden ser:
a) Els cursos de doctorat no previstos al programa en el qual es matriculen els alumnes,

però que pertanyen a un altre programa de doctorat (d’aquesta Universitat o d’una altra).
b) Els cursos de postgrau i els cursos de procedència diversa de nivell de qualitat

equivalent als anteriors, avaluats, que seran reconeguts pels tutors i ratificats pel depar-
tament. Sols podran ser reconeguts els cursos o seminaris d’especialització, impartits
per doctors, d’aquesta i d’altres universitats, així com d’altres institucions o centres de
reconeguda capacitat investigadora.

Obtenció del certificat
Quan els doctorands superin el període de docència obtindran un certificat, global i

valorat quantitativament, que acreditarà que la persona interessada ha superat el curs
de docència del tercer cicle d’estudis universitaris. Aquest certificat serà homologable
en totes les universitats espanyoles. En el certificat hi constarà la mitjana ponderada de
les qualificacions obtingudes en els cursos i seminaris d’aquest primer període.
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Per obtenir aquest document, el doctorand haurà de presentar la sol·licitud a la
secretaria del centre que correspongui i, mentre el Decret de preus públics no determini
el contrari, haurà d’abonar el preu corresponent a l’expedició d’un certificat.

En el certificat hi constarà el programa en el qual s’ha seguit la fase de docència, el
departament responsable o departaments responsables del programa, la nota mitjana
obtinguda i la menció expressa de la superació del període de docència de tercer cicle
d’estudis universitaris.

1.2.2 Període d’investigació
Per cursar aquest període d’investigació serà necessari haver completat el mínim de 20
crèdits de docència.

El programa preveurà si s’organitza el període amb un únic treball d’investigació de
12 crèdits o amb dos de 6. També hi ha la possibilitat que els 12 crèdits s’obtinguin
amb un treball d’investigació i el projecte de tesi doctoral.

Treballs d’investigació tutelats
S’hauran de realitzar dins del departament o d’un dels departaments que desenvolu-

pin el programa en el qual estigui matriculat el doctorand.
Per poder superar-los s’exigiran la presentació i l’aprovació prèvies del treball o tre-

balls d’investigació abans indicats, i es valorarà la capacitat investigadora dels candi-
dats en funció del treball o treballs realitzats i, si escau, de les publicacions que se’n
derivin en revistes especialitzades.

El departament fixarà els criteris per a l’avaluació dels treballs d’investigació, que
hauran de ser aprovats per la Comissió de Doctorat. Una còpia del treball o treballs
d’investigació haurà de quedar arxivada a la secretaria del departament per passar pos-
teriorment, i dins els terminis legals, a l’arxiu general de la Universitat.

La qualificació dels treballs correspondrà als professors que tutelin el treball.
Projecte de tesi
a) Tots els estudiants hauran de presentar el projecte de tesi, avalat pel director o

directors, abans que el programa de doctorat finalitzi. El departament decidirà sobre
l’admissió del projecte esmentat.

b) Els programes que prevegin l’atorgament de crèdits pel projecte de tesi doctoral
hauran d’incloure els apartats següents en l’ordre que es cregui convenient.

◆ Dades d’identificació del doctorand, el director de tesi i del tutor, si escau.
◆ Títol provisional de la tesi.
◆ Introducció i antecedents.
◆ Formulació del problema a investigar.
◆ Hipòtesis i/o objectius.
◆ Metodologia.
◆ Pla de treball.
◆ Bibliografia.
◆ Publicacions pròpies realitzades pel doctorand, si en té.
El consell de departament establirà el procediment d’avaluació del projecte de tesi i

la Comissió de Doctorat l’haurà d’aprovar.
En qualsevol cas, el director o directora de la tesi haurà d’avalar la presentació del

projecte.
El procediment administratiu en tots dos casos serà el següent:
◆ La persona interessada haurà de recollir la instància de sol·licitud d’acceptació del

projecte de tesi i d’inscripció a la secretaria del departament. Aquesta sol·licitud constarà de
tres fulls: l’original per al departament, una còpia per al centre i una altra per a l’alumne.

◆ La persona interessada haurà de presentar aquesta sol·licitud amb el vistiplau del
director de la tesi, juntament amb el projecte de tesi doctoral, al departament a fi que
aquest l’accepti.

◆ El departament ha de fer constar expressament l’admissió en la part inferior de la
instància. El mateix departament haurà de presentar dues còpies d’aquesta instància al
centre a què estigui vinculat el programa, el qual en lliurarà una còpia a l’alumne.
Quan el doctorand vulgui realitzar la tesi doctoral en un departament diferent d’aquell
o aquells que són responsables del programa, ho ha de fer constar expressament en la
petició, a la qual adjuntarà, a més del projecte, la disposició d’acceptació de l’altre
departament. El departament o departaments responsables del programa resoldran
sobre aquesta possibilitat i atorgaran la suficiència investigadora.

En el cas de canvi de director o de títol de la tesi s’haurà de seguir el mateix proce-
diment.

2. ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

2.1 Admissió d’alumnes als programes de doctorat relacionats científicament
amb el seu currículum

Els aspirants, que hauran d’estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer,
podran accedir a qualsevol programa de doctorat relacionat científicament amb el seu
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currículum universitari i en qualsevol universitat, un cop hi hagin aconseguit l’admissió,
que s’haurà d’haver efectuat d’acord amb el que es disposa a l’apartat següent d’aquest
article.

Els aspirants que desitgin ser admesos en un programa de doctorat hauran de seguir
els tràmits següents:

1. Han de presentar al departament o departaments responsables del programa en
les dates de preinscripció els documents següents:

a) La sol·licitud d’admissió.
b) El currículum.
c) Una còpia de l’expedient acadèmic.
2. Un cop revisades les sol·licituds de preinscripció, el departament farà pública la

relació d’admesos i exclosos, d’acord amb els criteris que hagi proposat el departament
i que hagi aprovat la Comissió de Doctorat. 

3. Els alumnes exclosos podran demanar al departament una justificació raonada
sobre la seva exclusió, i els departaments els l’hauran de fer arribar. Si consideren lesio-
nats els seus drets, podran reclamar davant la Comissió de Doctorat fins a quinze dies
després de fer-se pública la relació d’admesos i exclosos.

4. Una vegada finalitzada la fase d’admissió d’alumnes, el departament haurà de
traslladar la relació d’admesos al centre corresponent, per tal que pugui planificar el
procés de matrícula.

2.2 Admissió d’alumnes als programes de doctorat no relacionats científicament
amb el seu currículum

En el supòsit que l’aspirant sol·liciti l’accés a un programa de doctorat no relacionat
científicament amb el seu currículum universitari, la Comissió de Doctorat haurà de
resoldre, prèviament a l’admissió, sobre la possibilitat d’accés als estudis corresponents.

En aquest cas, els alumnes han de lliurar al departament responsable del programa
una sol·licitud adreçada a la Comissió de Doctorat. Les sol·licituds hauran de lliurar-se,
com a mínim, tres dies hàbils abans de celebrar-se la Comissió, acompanyades d’un
informe del departament.

2.3 Admissió d’alumnes amb titulacions estrangeres als programes de doctorat 
2.3.1 Títol homologat

Els estudiants espanyols o estrangers que estiguin en possessió del títol de llicenciat o
d’un nivell acadèmic equivalent, obtingut en una universitat o en un centre d’ensenya-
ment superior estranger, que vulguin cursar a Espanya els estudis universitaris de tercer
cicle, podran accedir-hi havent homologat, prèviament i d’acord amb el règim general
establert en aquest Reial decret, el seu títol estranger al corresponent títol espanyol, que
l’habilitarà per a l’esmentat accés.

2.3.2 Títol no homologat
Els estudiants estrangers podran accedir als estudis universitaris de tercer cicle sense
necessitat que els seus títols siguin homologats prèviament, d’acord amb les condicions
següents:

a) Les sol·licituds d’accés als estudis hauran d’adreçar-se al rector de la Universitat o
al vicerector en qui delegui, el qual, amb la comprovació prèvia que el títol estranger
presentat per la persona interessada correspongui al nivell de llicenciat, arquitecte o
enginyer, resoldrà amb caràcter previ sobre la possibilitat d’accés als estudis correspo-
nents. Un cop admesa la sol·licitud, la persona interessada se sotmetrà al que es dis-
posa al punt 2 sobre l‘accés als estudis de doctorat.

b) Per als estudiants d’estats que no tinguin com a llengua oficial el castellà, la Uni-
versitat establirà les proves d’idiomes que consideri pertinents.

c) Aquest accés als estudis de tercer cicle no implica, en cap cas, l’homologació del
títol estranger del qual estigui en possessió la persona interessada, ni el reconeixement
a cap altre efecte que no sigui el de cursar els estudis universitaris de tercer cicle.

d) El títol de doctor que s’obtingui d’acord amb el que s’ha establert en aquest apar-
tat no produirà els efectes que atribueixen l’apartat 5 i l’altra normativa vigent; aquestes
circumstàncies es faran constar en el títol. Per tant, aquest títol no habilita aquestes per-
sones per exercir professionalment a l’Estat espanyol, ni per optar a llocs de treball per
als qual sigui exigit el títol de doctor.

Per tal que en els supòsits assenyalats els alumnes puguin obtenir el títol de doctor
amb tots els efectes que li atribueix la legislació vigent a Espanya, serà necessari obtenir
l’homologació o el reconeixement del títol de llicenciat o un nivell acadèmic equiva-
lent a què es refereix l’apartat 2.3.1.

Si l’homologació o el reconeixement del títol de llicenciat o nivell acadèmic equi-
valent s’obtingués amb posterioritat a l’expedició del títol de doctor, aquest hauria de
diligenciar-se per donar-li tots els efectes que li atribueix la legislació vigent.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre al
qual està vinculat el programa, acompanyada del títol original i de la fotocòpia correspo-
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nent, que serà confrontada; les còpies autoritzades legalment tenen la mateixa validesa
que el document original. En qualsevol cas, les signatures del títol o de la còpia han de
ser legalitzades per via diplomàtica. A més, caldrà adjuntar un certificat acadèmic dels
estudis cursats, igualment legalitzat. Tots els documents caldrà que estiguin traduïts.

La sol·licitud i la documentació passaran a la comissió acadèmica del centre corres-
ponent, que farà l’informe sobre l’equivalència de la titulació i la trametrà al rector de
la Universitat Rovira i Virgili o a la persona en qui delegui perquè la resolgui definitiva-
ment. Aquesta resolució serà, en tot cas, prèvia a l’admissió del sol·licitant al programa
de doctorat.

Als alumnes autoritzats per altres universitats a cursar aquests estudis que hagin
començat un programa, els serà vàlida l’autorització atorgada i podran demanar trasllat
d’expedient a aquesta Universitat.

2.4 Trasllats d’alumnes procedents d’altres universitats
La Comissió de Doctorat podrà acceptar les sol·licituds de trasllat segons les possibili-
tats d’oferta dels programes de doctorat i del seu contingut, i a la vista del nombre
d’alumnes matriculats.

2.4.1 Per iniciar el programa
Els llicenciats, enginyers o arquitectes que hagin obtingut el títol en altres universitats
espanyoles i que vulguin iniciar un programa a la nostra Universitat, no caldrà que tras-
lladin els seus expedients, però sí que han de justificar la seva titulació en el moment de
ser admesos al programa i en formalitzar la matrícula, mitjançant una còpia confron-
tada del seu títol.

2.4.2 Per continuar el programa 
Els alumnes de doctorat d’altres universitats que vulguin continuar estudis de doctorat a
la nostra Universitat han de ser admesos per la Comissió de Doctorat de la Universitat,
amb l’informe previ del departament en què vulguin estudiar.

En el cas dels alumnes que hagin superat totalment el període de docència i tinguin
el certificat corresponent, el departament haurà de valorar si considera que poden
incorporar-se directament al període d’investigació. Per això haurà de tenir en compte
si el programa cursat està relacionat científicament amb les seves línies de recerca.

Els alumnes que siguin acceptats hauran de matricular-se dels 20 crèdits com a
adaptats, i abonar el 25% dels preus públics establerts.

Si el departament considera que no pot homologar el període de docència o els
alumnes no el tenen finalitzat en la universitat de procedència, podrà proposar convali-
dacions parcials de cursos o seminaris del programa, per les quals abonarà el 25% dels
preus públics establerts.

Aquests alumnes quedaran sotmesos al règim general de la Universitat Rovira i Vir-
gili i del departament corresponent.

El procediment de tramitació del trasllat és el següent:
1. L’estudiant ha de fer arribar a la Comissió de Doctorat de la Universitat, a través

del departament corresponent, com a mínim, tres dies hàbils abans de celebrar-se la
Comissió:

a) Sol·licitud d’admissió.
b) Certificat acadèmic dels estudis de doctorat cursats.
c) Certificat d’admissió al programa de doctorat signat pel coordinador, amb el visti-

plau del director del departament responsable del programa en què es vol matricular.
2. La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà la resolució que pertoqui a

la persona interessada, la qual, si escau, haurà d’abonar els drets de trasllat de l’expedi-
ent de doctorat a la universitat d’origen i matricular-s’hi. També ho comunicarà al cen-
tre corresponent, al qual es trametrà la resolució juntament amb la documentació
presentada per l’alumne.

2.4.3 Per fer la tesi 
Els alumnes que, havent completat els crèdits d’un programa de doctorat, hagin obtin-
gut la suficiència investigadora, hagin iniciat el treball de la tesi en una altra universitat
i vulguin presentar la tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili, han de sol·licitar una
autorització a la Comissió de Doctorat de la Universitat, amb l’informe previ del depar-
tament en el qual vulguin fer la tesi.

A l’hora d’emetre l’informe, el departament haurà de tenir en compte l’àrea de
coneixement en què s’hagi obtingut el diploma d’estudis avançats i si considera que pot
o no homologar-se aquest diploma.

Els alumnes que siguin acceptats hauran de matricular-se dels 32 crèdits com a
adaptats, i abonar el 25% dels preus públics establerts.

Si el departament considera que no pot homologar el diploma d’estudis avançats,
podrà proposar convalidacions parcials, per les quals caldrà abonar el 25% dels preus
públics establerts.
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Aquests alumnes quedaran sotmesos al règim general de la universitat receptora i
del departament corresponent, quant a l’acceptació del projecte de tesi, la designació
del director i els altres requisits de procediment establerts en aquesta normativa.

 El procediment de tramitació del trasllat és el següent:
1. L’estudiant ha de presentar a la Comissió de Doctorat de la Universitat, com a

mínim, tres dies hàbils abans de celebrar-se la Comissió:
a) Sol·licitud d’admissió.
b) Informe del departament.
c) Certificat acadèmic dels estudis de doctorat cursats i diploma d’estudis avançats.
d) Sol·licitud d’inscripció del projecte de tesi doctoral signat pel director del depar-

tament en què vol fer la tesi. Si la té inscrita a la universitat de procedència, caldrà que
també n’adjunti una còpia.

2. La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà la resolució que pertoqui a
la persona interessada, la qual, si escau, haurà d’abonar els drets de trasllat de l’expedi-
ent de doctorat a la universitat d’origen i matricular-se dels cursos, seminaris i treballs
d’investigació tutelats que ha realitzat com a crèdits convalidats en aquesta Universitat.
També ho comunicarà al centre corresponent, al qual es trametrà la resolució junta-
ment amb la documentació presentada per l’alumne.

Fins que llegeixi la tesi doctoral, l’alumne haurà de matricular-se cada curs de la
tutela acadèmica.

2.5 Trasllats d’alumnes entre diferents departaments de la mateixa universitat
Els alumnes de doctorat matriculats en un programa de doctorat de la URV que vulguin
continuar els estudis de doctorat en un programa d’un altre departament de la mateixa
Universitat, han de ser admesos per la Comissió de Doctorat amb l’informe previ del
departament en què vulguin estudiar.

El Departament, a l’hora d’efectuar les adaptacions/convalidacions corresponents,
haurà de tenir en compte el que s’ha establert en els punts 2.4.2 i 2.4.3.

3. EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ALUMNE

3.1 Matrícula
L’alumne no es pot matricular simultàniament en més d’un programa de doctorat.

La formalització de la matrícula es farà al centre al qual estigui vinculat l’ensenya-
ment de doctorat. La secretaria del centre en el qual s’hagi matriculat haurà de tenir
cura de la gestió administrativa del doctorat.

El termini ordinari de matrícula serà fixat cada curs per la Comissió de Doctorat.
Comprendrà:

1. Matrícula de cursos propis del programa i treballs d’investigació tutelats, que for-
men part dels programes. Els alumnes es matricularan de tots els cursos i treballs a la
universitat organitzadora del programa, en els centres a què aquest estigui vinculat.

2. Matrícula de cursos aliens al programa. Amb autorització prèvia del tutor, els
doctorands es podran matricular de tants cursos i seminaris com creguin oportú; no
obstant això, només se’ls computaran fins a un màxim de 5 crèdits. Si formen part d’un
altre programa aprovat per aquesta Universitat es poden matricular amb la resta dels
cursos en què es matriculin els alumnes. Si formen part d’un altre programa aprovat per
una altra universitat, hauran de formalitzar la matrícula i el pagament en aquella uni-
versitat. Els estudiants hauran de presentar una còpia d’aquesta matrícula al centre de la
universitat de la qual siguin alumnes.

3. Matrícula d’altres crèdits reconeguts pel tutor i ratificats pel departament. Els
estudiants han de justificar el reconeixement en el moment de matricular-se amb l’auto-
rització signada pel tutor i ratificada pel departament, acompanyada necessàriament
pel document acreditatiu que justifica el reconeixement i que indica el tipus de curs,
que impartiran doctors, el nombre de crèdits/hores cursats i l’avaluació. Aquesta docu-
mentació s’incorporarà a l’expedient de matrícula.

4. Matrícula dels cursos adaptats i/o convalidats que hagi ratificat la Comissió de
Doctorat.

5. Matrícula de tutela acadèmica, mentre els doctorands elaboren la tesi doctoral.
Els alumnes hauran de matricular-se a la secretaria del centre, i prèviament hauran de
tenir l’autorització del departament o departaments responsables en què estan realit-
zant la tesi i de la persona que els la dirigeix.

Una vegada efectuada la matrícula corresponent, es consideraran alumnes de tercer
cicle, adscrits al departament en què cursen el programa o realitzen la tesi doctoral, a
efectes electius i participatius.

Un cop finalitzat el període de matrícula, els cursos o seminaris amb menys de tres
alumnes podran ser anul·lats. Els alumnes afectats podran substituir els crèdits en què
s’han matriculat pels altres cursos o seminaris. Aquest nombre podrà variar en el cas
dels programes interuniversitaris, si així ho preveu el conveni corresponent.
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Una vegada finalitzat el període de matrícula, el degà o director del centre pot con-
cedir matrícula fora de termini fins al 15 de desembre. En aquests casos, els alumnes
han de presentar la sol·licitud al centre acompanyada de l’informe favorable del depar-
tament, degudament justificada. 

En casos excepcionals, amb l’informe favorable del departament corresponent, el
vicerector corresponent pot autoritzar la matrícula fora d’aquest període.

Els preus públics que s’han d’aplicar en la matrícula seran els previstos pel Decret
de preus públics. Les normes sobre règim de l’assegurança escolar s’aplicaran als alum-
nes menors de 28 anys que cursen el tercer cicle, tant en les fases del període de docèn-
cia i investigació del programa com en la de l’elaboració de la tesi doctoral.

3.2 Adaptacions
Els alumnes que, havent aprovat crèdits d’un programa, es vulguin matricular en un altre
a la mateixa Universitat, podran acollir-se al procediment establert en aquest apartat.

◆ Caldrà demanar l’acceptació al nou programa amb l’imprès d’adaptació normalit-
zat que facilitarà la secretaria del departament corresponent. Caldrà acompanyar
l’imprès amb una còpia de l’expedient acadèmic.

◆ El departament o departaments responsables del nou programa adaptarà el que
correspongui i ho trametrà a la Comissió de Doctorat de la Universitat com a mínim tres
dies hàbils abans que aquesta es reuneixi, la qual en prendrà coneixement i, si ho creu
oportú, la ratificarà i ho farà constar en el mateix imprès, que serà retornat al departa-
ment. El departament ha de conservar la seva còpia i ha de lliurar les altres dues a
l’alumne.

◆ En el moment de formalitzar la matrícula, cal adjuntar-hi un dels impresos d’adap-
tació. L’altre és el resguard per a l’alumne. La documentació tramesa pel departament
serà arxivada en l’expedient de l’alumne, que constarà a la secretaria del centre al qual
està vinculat el programa.

Si l’adaptació correspon a programes del mateix departament, la matrícula dels cur-
sos adaptats no tindrà cost. Si correspon a programes de diferents departaments, la
matrícula dels cursos adaptats costarà el 25% del preu del crèdit.

3.3 Convalidacions
Els alumnes amb cursos, seminaris i treballs d’investigació tutelats aprovats en altres
universitats o centres de recerca, podran demanar la convalidació de cursos, seminaris i
treballs d’investigació tutelats.

La responsabilitat de les convalidacions recau en el departament o departaments
responsable que realitza el programa en el qual els alumnes volen continuar el docto-
rat. El departament, a l’hora d’establir les convalidacions, haurà de tenir en compte que
la càrrega lectiva dels cursos i seminaris superats en l’altra universitat sigui similar a la
del programa que es cursi actualment.

Les convalidacions s’hauran de fer sempre en funció dels estudis realitzats, i mai a
partir de matèries convalidades prèviament.

El procediment que cal seguir és el següent:
◆ Cal presentar la sol·licitud de convalidació, d’acord amb l’imprès que facilitarà la

secretaria del departament, acompanyada del certificat oficial dels estudis cursats, que
haurà de ser l’original o fotocòpia confrontada.

◆ El departament ha de fer constar la data en què fou acceptada la convalidació en
el mateix model de la instància i l’ha de trametre a la Comissió de Doctorat de la Uni-
versitat, com a mínim tres dies hàbils abans que aquesta es reuneixi, la qual en prendrà
coneixement i, si ho creu oportú, la ratificarà i ho farà constar en el mateix imprès, que
serà retornat al departament. El departament ha de conservar la seva còpia i ha de lliu-
rar les altres dues a l’alumne: una per lliurar-la a la secretaria en realitzar la matrícula, i
l’altra com a resguard per a l’alumne.

◆ La documentació tramesa pel departament serà arxivada en l’expedient de
l’alumne, que consta a la secretaria del centre al qual està vinculat el programa.

3.4 Qualificacions
3.4.1 Cursos i seminaris

La qualificació dels cursos i seminaris requerirà la qualificació de no presentat, suspès,
aprovat, notable o excel·lent.

Cal que cada professor faci l’avaluació d’acord amb els criteris del departament i
lliuri la qualificació en convocatòria única a la secretaria del centre abans del 30 de
setembre. Segons l’itinerari de programa, la convocatòria única pot quedar establerta a
febrer o juny.

Hi haurà una acta per a cadascun dels cursos i seminaris que formen part del pro-
grama. Les actes hauran de signar-les els professors responsables, d’acord amb el que
preveuen el programa i el pla d’ordenació acadèmica corresponent.

Les actes de reconeixement de crèdits, adaptacions o convalidacions les podran signar
els coordinadors del programa o els tutors dels alumnes, segons acordi el departament.
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Es farà una acta independent per als alumnes d’altres centres o universitats matricu-
lats a la nostra Universitat com a cursos aliens. Un cop diligenciada, el centre haurà de
trametre l’acta a la universitat o centre en què l’alumne cursi estudis de doctorat.

3.4.2 Treballs d’investigació tutelats / projectes de tesi
La qualificació dels treballs d’investigació o dels projectes de tesi requerirà la qualifica-
ció de no presentat, suspès, aprovat, notable o excel·lent.

L’avaluació es farà seguint els criteris del departament i s’haurà de lliurar en convo-
catòria única a la secretaria del centre abans del 30 de setembre.

Hi haurà una acta per a cadascun dels alumnes i per a cada treball, en la qual cons-
tarà el títol del treball d’investigació o projecte de tesi i el nombre de crèdits correspo-
nent. L’acta l’haurà de signar el professor que hagi dirigit el treball o projecte de tesi.

3.5 Reconeixement de la suficiència investigadora i obtenció
del diploma d’estudis avançats

Un cop superats els períodes de docència i d’investigació, es farà una valoració dels
coneixements adquirits pels doctorands en els diferents cursos, seminaris i el període
d’investigació tutelats realitzats, en una exposició pública davant un tribunal únic per a
cada programa.

Aquest acte tindrà lloc normalment durant el curs següent a la superació del perí-
ode d’investigació i en cap cas podrà efectuar-se en el mateix curs que s’hagi iniciat el
programa. El departament fixarà el període en què tindrà lloc l’exposició, i comunicarà
als alumnes afectats la data concreta en què hauran d’actuar i el lloc en el qual se cele-
brarà la sessió pública.

El tribunal proposat pel departament o departaments coordinadors i responsables del
programa haurà de ser aprovat per la Comissió de Doctorat. Haurà d’estar format per tres
membres doctors, un dels quals serà aliè al departament o departaments abans esmentats;
aquests poden ser d’una altra universitat o del Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques. Un dels membres d’aquest tribunal, que ha de ser catedràtic d’universitat, actuarà
de president. La proposta haurà d’incloure també tres membres suplents.

En funció del nombre i de les característiques de les línies de recerca desenvolupa-
des al programa de doctorat, el tribunal podrà demanar l’assessorament d’experts.

A la vista de les línies de recerca seguides en els treballs d’investigació i el projecte
de tesi, el tribunal decidirà en quina àrea de coneixement li haurà de ser expedit el
diploma d’estudis avançats.

En el cas que la valoració del tribunal no sigui positiva, el mateix tribunal haurà
d’indicar els aspectes que el doctorand haurà de reforçar. Podrà acordar, així mateix,
sotmetre el doctorand a una nova valoració dins del mateix curs.

Sol·licitud del diploma d’estudis avançats
La superació d’aquesta valoració permetrà al doctorand obtenir un certificat

diploma acreditatiu dels estudis avançats realitzats, que li suposarà el reconeixement de
la tasca realitzada en una determinada àrea de coneixement, acreditarà la seva sufici-
ència investigadora i serà homologable en totes les universitats espanyoles. Si hi ha
diverses àrees de coneixement en el treball o treballs d’investigació, el certificat
diploma haurà de vincular-se a una d’aquestes àrees.

Els estudiants que hagin superat la prova davant el tribunal únic podran demanar
l’expedició del diploma corresponent a la secretaria del centre, abonant el preu esta-
blert pel Decret de preus públics.

En el diploma es farà referència expressa a la superació de les fases de docència i de
treballs d’investigació tutelats. Així mateix, s’hi farà constar que per mitjà del certificat
es reconeix la suficiència investigadora en l’àrea de coneixement que correspongui i el
fet d’haver finalitzat els estudis de tercer cicle dins el programa que s’hagi seguit amb la
qualificació global atorgada pel tribunal.

Alumnes del pla antic
Els alumnes que han seguit un programa de doctorat, fins i tot si han obtingut la sufi-

ciència investigadora en el marc del Reial decret 185/1985, podran obtenir també el
certificat diploma d’estudis avançats.

Caldrà que sol·licitin i obtinguin l’oportú reconeixement dels cursos i crèdits superats
del primer període i dels treballs d’investigació equivalents en el nou sistema al segon
període. La sol·licitud l’hauran de presentar al departament abans del 31 d’octubre.

Les persones interessades hauran de sotmetre’s a la valoració dels coneixements adqui-
rits en exposició pública davant del tribunal únic, seguint el procediment establert en aquest
punt 3.5 per als alumnes matriculats en un programa en el marc del Reial decret 778/1998.

3.6 Tutela acadèmica
S’ha activat el concepte de tutela acadèmica per mantenir la vinculació acadèmica
amb la universitat dels estudiants de doctorat que han superat tots els crèdits del pro-
grama de doctorat, tenen admès un projecte de tesi en un departament i encara no han
defensat la tesi doctoral.
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Des que el doctorand ha superat tots els crèdits del programa i li han acceptat el
projecte de tesi, fins que en fa el dipòsit, haurà de formalitzar cada any acadèmic la
matrícula de tutoria de tesi.

Si per causes excepcionals durant un període determinat el doctorand no pot conti-
nuar les tasques d’elaboració de la tesi, haurà de comunicar-ho al departament per tal
que el doni de baixa transitòriament. Quan vulgui continuar els treballs d’elaboració de
la tesi, haurà de demanar-ho al departament i, si és acceptat, caldrà que es torni a
matricular de la tutela.

La matrícula de tutoria formalitza la relació entre el director de la tesi i el docto-
rand; d’aquesta matrícula es deriven drets i deures per a ambdues parts. Per part del
director es reconeix el deure de dirigir l’elaboració de la tesi definida en el projecte de
tesi. Per part del doctorand, s’obté el dret de ser dirigit anualment pel treball realitzat i
ser considerat alumne de tercer cicle, adscrit al departament en què realitza la tesi doc-
toral, a efectes electius i participatius en unitats orgàniques.

Cada any, abans del 15 de setembre, els estudiants hauran de presentar al director
de la tesi un informe explicatiu de l’estat de desenvolupament de la tesi i dels resultats
més significatius que s’hagin produït fins aleshores.

Perquè el curs següent l’alumne es pugui matricular de la tutela, cal que el director
ho autoritzi.

Quan el doctorand dipositi la tesi, haurà de justificar la formalització de la matrí-
cula en els diferents anys. Si no ho ha fet, haurà d’abonar llavors les matrícules pen-
dents. El període màxim que es podrà comptabilitzar és el de cinc anys. 

La Comissió de Doctorat podrà acordar, si escau, exempcions de matrícula.

4. TESI DOCTORAL

Els qui hagin superat la suficiència investigadora i obtingut el certificat diploma acredi-
tatiu dels estudis avançats, i aspirin a l’obtenció del títol de doctor, hauran de presentar
la corresponent tesi doctoral, i obtenir-ne l’aprovació, tenint en compte el que establei-
xen els articles següents.

La tesi doctoral consistirà en un treball original d’investigació sobre una matèria
relacionada amb un camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat rea-
litzat pel doctorand.

4.1 Director de la tesi
Per ser director de tesi caldrà estar en possessió del títol de doctor i tenir vinculació per-
manent o temporal amb el departament/departaments o institut universitari que coor-
dini el programa de doctorat. Qualsevol altre doctor (inclòs el personal vinculat a altres
universitats i els que pertanyen a les escales de personal investigador dels organismes
públics d’investigació científica i tècnica, a què es refereix l’article 13 de la Llei 13/
1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tèc-
nica, i, igualment, els de l’Institut d’Astrofísica de Canàries), podrà dirigir la tesi, amb
l’acord previ de la Comissió de Doctorat.

4.2 Admissió a tràmit de lectura de la tesi doctoral
Acabada l’elaboració de la tesi doctoral, el director podrà autoritzar-ne la presentació.

Quan el director de la tesi no sigui docent del departament o departaments o institut
universitari que coordini el programa, el tutor ratificarà, mitjançant un escrit raonat,
l’autorització perquè el treball es pugui presentar.

La tesi es presentarà al departament en què s’ha fet el programa.
La tesi doctoral, amb la conformitat prèvia del departament responsable, es presen-

tarà a la Comissió de Doctorat, que ho haurà de comunicar a tots els departaments, ins-
tituts universitaris i centres de la Universitat.

El doctorand haurà de presentar entre els dies 1 i 5 de cada mes a la Comissió de
Doctorat de la Universitat (Servei de Gestió Acadèmica):

◆ un exemplar de la tesi,
◆ la còpia de la inscripció de la tesi,
◆ l’autorització dels directors per presentar-la,
◆ l’atorgament de la suficiència investigadora o l’atorgament del diploma d’estudis

avançats,
◆ i els comprovants de matrícula de tutela acadèmica.
En les mateixes dates, el departament haurà de lliurar:
◆ l’informe del departament,
◆ la proposta del tribunal,
◆ i l’informe raonat de la idoneïtat dels membres del tribunal.
Les tesis hauran d’estar redactades en català o castellà. Si es vol presentar en una

llengua estrangera, caldrà l’aprovació prèvia del departament i de la Comissió de Doc-
torat. Si la tesi està redactada en un idioma estranger, caldrà presentar-ne un resum de
quatre fulls en català o castellà.
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El termini de dipòsit serà de quinze dies naturals, exceptuant el mes d’agost. Durant
aquest període qualsevol doctor podrà examinar els exemplars i, si convé, adreçar per
escrit a la Comissió de Doctorat les consideracions que cregui oportú formular.

Un cop transcorregut el termini de dipòsit, la Comissió de Doctorat, en vista dels
escrits rebuts i amb la consulta prèvia al departament i als especialistes que consideri
oportuns, decidirà si admet a tràmit la tesi o si decideix retirar-la.

Un cop admesa a tràmit la tesi, si escau, la Comissió aprovarà la proposta de nome-
nament del tribunal.

4.3 Tribunal de lectura de la tesi doctoral
La Comissió de Doctorat designarà el tribunal encarregat de jutjar la tesi doctoral,
d’entre deu especialistes en la matèria a què es refereixi la tesi o en una altra que hi
tingui afinitat, proposats pel departament corresponent, i un cop hagi escoltat els
directors de la tesi i els especialistes que l’esmentada Comissió cregui pertinent haver
de consultar.

La proposta del departament a què es refereix el paràgraf anterior haurà d’anar
acompanyada d’un informe raonat sobre la idoneïtat de tots els membres proposats per
constituir el tribunal. S’haurà d’indicar el càrrec, l’entitat o el departament en què exer-
ceixen la seva activitat i l’adreça completa en el cas que no estiguin vinculats a la URV.

El tribunal haurà d’estar constituït per cinc membres titulars i dos de suplents, tots
doctors, espanyols o estrangers, vinculats a universitats o organismes d’ensenyament
superior o investigació. No podrà haver-hi més de dos membres del mateix departa-
ment, ni més de tres de la mateixa universitat.

Com a norma general, els dos primers membres proposats pel departament seran
designats president i secretari respectivament. En l’adjudicació de la presidència del tri-
bunal s’ha de tenir en compte la categoria, l’antiguitat dins del cos docent universitari i
el càrrec acadèmic. Es recomana que el catedràtic d’universitat de l’àrea, si n’hi ha,
presideixi el tribunal.

Els professors que pertanyin als cossos docents universitaris podran formar part dels
tribunals de tesis doctorals, encara que es trobin en qualsevol de les modalitats de la
situació d’excedència o de jubilació.

En cap cas podran formar part del tribunal els directors de la tesi ni els tutors, amb
excepció dels supòsits de tesis presentades en programes de doctorats conjunts amb
universitats estrangeres, en virtut dels corresponents convenis.

4.4 Lectura de la tesi doctoral
La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà l’aprovació de la lectura de la
tesi i dels membres del tribunal al doctorand, perquè lliuri a cadascun dels membres
titulars i suplents l’exemplar de la tesi que ha de ser jutjada i el seu curriculum vitae.

La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà el nomenament a cadascun
dels membres del tribunal, alhora que demanarà als membres titulars i suplents
l’informe previ a la lectura de la tesi. A partir d’aquest moment, els set membres del tri-
bunal disposaran d’un mes per lliurar al president de la Comissió de Doctorat un
informe individual i raonat en el qual valoraran la tesi, aprovant-la o desaprovant-la.

En vista dels informes, la Comissió de Doctorat disposarà si escau o no la defensa
pública de la tesi, o si escau la interrupció de la tramitació, i farà arribar al doctorand
les observacions que consideri oportunes.

La Comissió de Doctorat podrà convocar el director de la tesi doctoral abans de
decidir sobre el tràmit a què es refereix el paràgraf anterior, a fi d’obtenir la informació
que consideri adient per fonamentar la decisió.

 A partir de l’aprovació de la defensa pública es demanarà al departament la data en
la qual es realitzarà l’acte de manteniment i defensa de la tesi, que tindrà lloc en sessió
pública durant el període lectiu del calendari acadèmic (el mes d’agost es considera no
lectiu). El Servei de Gestió Acadèmica ho haurà de comunicar al centre corresponent,
el qual ho haurà d’anunciar amb una antelació mínima de 48 hores, així com als altres
serveis de la universitat que correspongui.

La defensa de la tesi doctoral consistirà en l’exposició del doctorand de la tasca pre-
paratòria realitzada, el contingut de la tesi i les conclusions, fent especial menció de les
seves aportacions originals.

Els membres del tribunal hauran d’expressar la seva opinió sobre la tesi presentada i
podran formular les qüestions i objeccions que considerin pertinents, a les quals el doc-
torand haurà de respondre.

Així mateix, els doctors presents a l’acte públic podran formular qüestions i objeccions
al doctorand, que haurà de respondre, tot això en el moment i la manera que indiqui el
president del tribunal.

4.5 Qualificació de la tesi doctoral
El tribunal atorgarà la qualificació de no apte, aprovat, notable o excel·lent, un cop
s’hagi fet una votació en sessió secreta.
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A judici del tribunal, amb un mínim de quatre vots dels seus membres, pot atorgar-
se a la tesi per la seva excel·lència la qualificació d’excel·lent cum laude. En tot cas, la
qualificació es farà constar a l’anvers del corresponent títol de doctor. En el cas que
l’excel·lent cum laude hagi estat concedit per unanimitat, aquest extrem haurà de cons-
tar en l’acta del grau de doctor.

4.6 Procediment de cotutela de tesi
En el marc dels estudis de doctorat, la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Vir-
gili proposa establir un procediment de cotutela de tesis doctorals entre la Universitat
Rovira i Virgili i una universitat europea amb l’objectiu de crear i desenvolupar la coope-
ració científica entre equips de recerca d’ambdues institucions i facilitar la mobilitat dels
doctorands. El procediment de cotutela haurà de complir els requisits següents.

1. Les modalitats d’admissió als estudis de doctorat, dipòsit i defensa de la tesi doctoral
seran les mateixes que regeixen els estudis de tercer cicle en la universitat corresponent.

2. Els candidats a la preparació del doctorat en cotutela hauran de dur a terme el
treball sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi en cada una de les univer-
sitats interessades.

3. Cada cotutela de tesi es desenvoluparà en el marc d’un conveni específic entre
les dues universitats interessades, que implicarà el principi de reciprocitat. En virtut
d’aquest conveni, cada institució reconeixerà la validesa de la tesi doctoral defensada
en aquest marc i es comprometrà a expedir el títol de doctor.

4. El doctorand s’inscriurà en cada una de les dues universitats, però estarà exempt
del pagament dels drets en una.

5. El temps de preparació de la tesi no podrà ser superior a tres anys des de la firma
del conveni i es repartirà entre les dues universitats en períodes d’estada alternativa en
cada una. El temps d’estada mínima en un dels dos centres no podrà ser inferior a nou
mesos i es podrà fer en una vegada o en diversos períodes; la resta s’haurà de completar
a l’altra universitat.

6. La publicació, l’explotació i la protecció dels resultats de la recerca realitzada
estaran assegurades per les dues institucions d’acollida del doctorand d’acord amb el
procediment específic de cada país.

7. La tesi s’haurà de defensar només una vegada en qualsevol de les dues universi-
tats. Aquesta disposició haurà de constar en una clàusula inclosa en el conveni signat
per les dues institucions.

8. El tribunal davant el qual es defensarà la tesi serà nomenat de comú acord entre les
dues universitats i la legislació vigent en cadascun dels dos països en regirà la composició.

El finançament de les despeses dels professors estrangers que formin part del tribu-
nal anirà a càrrec dels departaments de la universitat en què actuï.

9. Si les llengües oficials de les dues universitats són diferents, la tesi es redactarà en
una i es completarà amb un resum escrit en l’altra.

10. La Comissió de Doctorat farà el seguiment i el control de les tesis doctorals en
cotutela.

4.7 Doctorat europeu
El comitè d’enllaç de les conferències estatals de rectors i presidents d’universitat dels
països europeus (a Espanya, el Consejo de Universidades) va decidir que les universitats
donessin suport a la concessió d’una menció de doctorat europeu a les tesis que reunis-
sin certs requisits. D’aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat de concedir
aquesta menció és competència de cada institució. Per això, tenint en compte que
aquesta menció pot ser considerada com un valor afegit de qualitat d’una tesi, la
Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili proposa la creació en aquesta
Universitat de la menció esmentada, que serà concedida a les tesis doctorals l’elabora-
ció i la defensa de les quals compleixin les condicions següents:

1. L’autorització de la defensa de les tesis doctorals ha d’anar precedida d’informes
favorables realitzats per un mínim de dos professors doctors que pertanyin a instituci-
ons d’ensenyament superior de dos països europeus diferents de l’Estat espanyol.

2. Almenys un membre del tribunal que jutja la tesi doctoral ha de pertànyer a una
institució d’ensenyament superior d’un altre país europeu i no pot coincidir amb els
professors que han realitzat l’informe previ esmentat a l’apartat anterior.

3. Una part de la defensa de la tesi doctoral s’ha de realitzar en la llengua oficial de
l’altre país europeu. Així doncs, es vetllarà perquè almenys dos membres del tribunal
que jutgi la tesi hi tinguin la competència lingüística adequada, que haurà de certificar
president del tribunal de la tesi.

4. El doctorand haurà d’acreditar que, per a la realització de la seva tesi doctoral, ha
fet una estada d’almenys un trimestre en un altre país europeu, mitjançant un certificat
expedit pel director del centre del país europeu on s’hagi fet l’estada, i presentat pel
director de la tesi. Aquest certificat haurà de ser expedit pel centre on s’ha realitzat
l’estada d’investigació.
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5. El finançament de les despeses dels professors estrangers que formin part del tri-
bunal de doctors anirà a càrrec del departament de la universitat en la qual actuï.

La concessió de la menció de doctorat europeu donarà dret a l’expedició d’un certi-
ficat i/o d’un diploma que acrediti aquesta condició.

5. EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR

El rector de la Universitat expedirà els títols de doctor, en nom del rei. Prèviament, el
centre haurà verificat el compliment del que disposa aquesta normativa i el lliurament
de la documentació que cal aportar segons la normativa vigent.

Els alumnes que llegeixin la tesi a partir del mes d’octubre de 1999 obtindran el títol
de doctor amb la menció de “Doctor per la Universitat Rovira i Virgili”.

En el cas d’alumnes que hagin cursat un programa de doctorat anterior a l’aplicació
de l’actual normativa, podran demanar a la Comissió de Doctorat en el moment d’efec-
tuar el dipòsit de tesi l’expedició del títol d’acord amb la normativa anterior.

En el títol hi figurarà:
◆ La denominació prèvia del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer o equivalent i/

o homologats del qual estigui en possessió la persona interessada per accedir als estudis
de doctorat, així com la universitat, el lloc i la data d’expedició.

◆ El programa de doctorat.
◆ La denominació del departament responsable del projecte de tesi doctoral.
◆ La qualificació obtinguda.
El títol de doctor obtingut i expedit d’acord amb el que s’ha disposat anteriorment

tindrà caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal, així com efectes acadèmics
plens i habilitarà per a la docència i la investigació, d’acord amb el que estableixen les
disposicions legals.

6. EDICIÓ DE TESIS DOCTORALS

S’estableixen els criteris següents per a l’edició de tesis doctorals.
1. Totes les tesis doctorals llegides i aprovades a la Universitat Rovira i Virgili seran

publicades en microfitxes pel Servei de Publicacions.
2. Un cop llegida la tesi, per poder pagar els drets del títol de doctor, l’autor facili-

tarà a la secretaria del centre encarregada de tramitar el títol la documentació següent,
que serà lliurada al Servei de Publicacions:

◆ Resum d’un màxim de quatre fulls DIN A4 a doble espai (original i fotocòpia).
◆ Un exemplar complet, sense enquadernar, de la tesi doctoral. Aquest exemplar és

a fons perdut.
◆ A més, per a l’edició de la tesi en microfitxes, l’autor haurà de donar la seva con-

formitat en un escrit que li facilitarà la mateixa secretaria (original i fotocòpia).
◆ Un resum de la tesi, en anglès, d’una extensió màxima de 350 paraules, amb

l’objectiu de facilitar-ne la difusió internacional (original i fotocòpia). Si la tesi està redac-
tada en un idioma estranger, caldrà lliurar un resum de la tesi en català o en castellà.

◆ La notificació del tribunal, la data de lectura i la qualificació de la tesi.
3. Les secretaries trametran al Servei de Gestió Acadèmica l’acta de grau de doctor

juntament amb la fitxa corresponent al Consejo de Universidades.
El Servei de Publicacions en serà dipositari i trametrà posteriorment un exemplar de

la tesi (en microfitxa) a l’autor, a la biblioteca, al centre, al departament i a les universi-
tats amb les quals s’hagi signat un conveni que prevegi aquest tipus d’intercanvi.

4. Les tesis en microfitxa es presentaran en el disseny que s’ha determinat amb el
logotip de la Universitat, acompanyat d’un màxim de quatre pàgines de text imprès que
contindrà el resum de la tesi i l’índex, els crèdits de l’edició (dipòsit legal, ISBN) i la
composició del tribunal.

5. La Universitat Rovira i Virgili es farà càrrec de les despeses d’edició, màster i deu
còpies, i promourà el règim d’intercanvi amb d’altres universitats i la seva difusió i dis-
tribució a escala internacional. L’autor podrà sol·licitar al Servei de Publicacions l’edi-
ció de més exemplars, que aniran al seu càrrec.

7. PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 

1. La Universitat Rovira i Virgili podrà concedir premis extraordinaris de doctorat als
alumnes que defensin la seva tesi doctoral durant cada curs acadèmic. A aquest efecte,
s’entén per curs acadèmic el període comprès entre l’1 d’octubre d’un any i el 30 de
setembre del següent.

2. Per ser candidat cal haver obtingut en la defensa de la tesi excel·lent cum laude
per unanimitat i ser proposat individualment pel tribunal. La proposta haurà de ser con-
fidencial i haurà d’aconseguir la unanimitat de tots els membres. En fer-se la proposta
caldrà destacar molt breument els punts més rellevants de la tesi.

3. Els doctors que vulguin optar al premi hauran de presentar una sol·licitud adre-
çada al director del departament en el qual hagin realitzat la tramitació de la tesi.
Aquesta sol·licitud haurà d’incloure: 
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a) Una instància. 
b) La relació firmada de tota la documentació presentada. 
c) Un exemplar de totes les publicacions relacionades directament amb el tema de

la tesi, inclòs el resum del treball, necessari per obtenir el títol de doctor. 
d) El certificat acadèmic dels estudis realitzats (llicenciatura i cursos de doctorat). 
e) La relació justificada documentalment d’altres mèrits, entre els quals seran desta-

cables la participació en projectes d’investigació, beques FPI de la DGESIC, CIRIT o bé
URV, premis, publicacions, cursos rebuts, altres titulacions, etc.

4. Els alumnes tindran com a màxim un any de termini per presentar la sol·licitud a
partir de la lectura de la tesi.

5. El consell de departament o la seva comissió acadèmica delegada, convocada i
presidida pel director, després de veure la documentació presentada per cadascun dels
aspirants, elevarà una proposta de candidats, establint un ordre de prelació, a la Comis-
sió de Doctorat de la Universitat. El nombre de candidats proposats podrà ser com a
màxim d’un per cada tres tesis doctorals llegides o fracció de tres, dins els programes
que imparteixi el departament. Junt amb la proposta, s’haurà d’enviar la documentació
presentada pels candidats seleccionats. El termini perquè els departaments presentin les
propostes a la Comissió de Doctorat finalitzarà el 31 de març de cada any.

6. El nombre total de premis extraordinaris que com a màxim podran concedir-se
per curs serà el 10% del nombre total de tesis llegides per la Universitat Rovira i Virgili
durant el mateix curs acadèmic. A més, hauran d’estar incloses en cadascuna de les
quatre grans àrees en què es troben agrupats els departaments (clàusula addicional 3
dels Estatuts). El rector de la Universitat, a instàncies raonades de la Comissió de Docto-
rat, podrà incrementar el nombre de premis extraordinaris, a causa de la rellevància de
determinades tesis, o bé perquè cadascuna de les quatre àrees pugui tenir un premi
extraordinari. A efectes de l’esmentat 10%, si el resultat no és exacte, l’excedent podrà
acumular-se al dividend del curs acadèmic següent.

7. La Comissió de Doctorat seleccionarà els candidats mereixedors dels premis
extraordinaris. Els doctors representants dels departaments s’agruparan per àrees temàti-
ques presidides pel vicerector encarregat de la Comissió. Actuarà com a secretari la
mateixa persona que ho sigui a la Comissió de Doctorat. La Comissió podrà demanar
per escrit el parer d’altres doctors encara que no siguin membres de la Comissió, i fins i
tot, si la tria de candidats ho requerís, d’algun expert d’una altra universitat.

8. La Junta de Govern, a proposta del Consell Rectoral i d’acord amb els mèrits
valorats per la Comissió de Doctorat, aprovarà els guanyadors dels premis extraordina-
ris de doctorat.

9. Els premis extraordinaris de doctorat seran lliurats dins l’acte oficial d’inaugura-
ció del curs acadèmic. 

10. Els candidats podran retirar la documentació aportada en el termini de dos mesos,
comptats a partir d’un mes després que s’hagi fet pública la concessió dels premis. 

11. Els candidats que obtinguin premi extraordinari disposaran d’un termini d’un
mes, comptat a partir de la comunicació de la concessió, per sol·licitar la devolució
dels diners abonats per l’expedició del títol de doctor.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1. Els programes de doctorat que s’hagin iniciat el curs 1998-99 podran continuar
amb el sistema establert en la legislació anterior (Reial decret 85/1985), amb excepció
del que fa referència als articles 9 i 10 del Reial decret 778/1998.

En el cas que els departaments acordin adaptar els programes de doctorat iniciats el
curs 1998-99 a la nova legislació, es facilitarà el procés tant com sigui possible.

2. Els alumnes que hagin estat admesos a un programa de doctorat en cursos anteriors
i tinguin superats estudis parcialment, podran optar per adaptar-se al nou pla, seguint el
que estableix la normativa.

L’adaptació situarà l’alumne en la fase curricular que li correspongui, segons la
nova estructuració del programa i la tipologia de crèdits que tingui superats.

Els alumnes que després del procés d’adaptació tinguin superats 20 o més crèdits de
docència en el nou programa, es considerarà que tenen superat el període de docència.
En finalitzar el curs podran obtenir la certificació corresponent.

Els alumnes que hagin assolit la suficiència investigadora no podran adaptar-s’hi.
3. Els alumnes que no s’hi adaptin tot i reunir els requisits, hauran de finalitzar el

programa de doctorat al llarg del curs 1999-2000. Si no, s’hi hauran d’adaptar necessà-
riament el curs 2000-2001.

4. Amb l’autorització del departament, poden tornar a iniciar la tesi els alumnes que
van obtenir el reconeixement de suficiència investigadora i van deixar d’elaborar-la
quan van esgotar els terminis de pròrroga previstos fins aleshores.

5. El alumnes que hagin obtingut els 32 crèdits d’un programa de doctorat en el
marc del Reial decret 185/85 podran optar per:
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◆ Obtenir el reconeixement de suficiència investigadora, d’acord amb el que s’esta-
blert per a aquesta legislació.

◆ Sotmetre’s a la valoració dels coneixements adquirits en exposició pública davant
del tribunal únic i obtenir el certificat diploma d’estudis avançats. En aquest cas, el
departament ha d’haver reconegut els cursos i treballs d’investigació cursats com a
equivalents als de la nova legislació.

6. El alumnes que hagin obtingut el reconeixement de suficiència investigadora en
el marc del Reial decret 185/1985 podran sotmetre’s a la valoració dels coneixements
adquirits en exposició pública davant del tribunal únic i obtenir el certificat diploma
d’estudis avançats. En aquest cas, el departament ha d’haver reconegut els cursos i tre-
balls d’investigació cursats com a equivalents als de la nova legislació.

7. El Reial decret 778/1998 i les seves normes de desenvolupament s’aplicaran de
manera íntegra als alumnes que es matriculen per primera vegada al llarg del curs aca-
dèmic 1999-2000 i en cursos successius, així com als que s’hi han adaptat, amb efectes
des de l’octubre de 1999.

3  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aproven les normatives acadèmiques i de
matrícula, que figuren com a annex:

NORMATIVA DE MATRÍCULA

1. ASPECTES ACADÈMICS

Per seguir els estudis segons els plans d’estudis en vigor a la Universitat Rovira i Virgili,
cal tenir en compte:

Consideracions generals
1. L’alumne/a es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i

respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes nor-
mes es lliuren a tots els estudiants durant el període de matriculació, junt amb el dossier
de matrícula, i a més han d’estar disponibles al web de la Universitat abans del període
de matrícula (http://www.urv.es/estudiants/iae).

2. En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d’estar en possessió
dels requisits necessaris. L’acte de formalització de la matrícula té caràcter de sol·licitud
i l’admissió no implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta condicio-
nada al compliment de la Normativa de permanència, així com dels altres requisits
legals exigibles.

3. Els alumnes de pla renovat formalitzaran la matrícula en els diferents centres a
través del sistema d’automatrícula, en unes sales destinades a aquesta finalitat. En el
moment de la matrícula es facilitarà als alumnes informació complementària i se’ls ofe-
rirà el suport administratiu necessari.

4. Abans de començar el període de matriculació, el centre ha de fer pública la
informació següent:

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

◆ Relació d’assignatures que s’ofereixen per ser escollides com a crèdits de lliure
elecció.

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

◆ Horaris de tutories informatives.
5. La normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de matricula-

ció dels alumnes que es matriculen per primera vegada o continuen estudis.

Terminis 
1. Les dates de matrícula dels alumnes de nou accés vénen fixades de manera gene-

ral per a tot Catalunya:
◆ del 20 al 26 de juliol, alumnes de primera preferència 
◆ del 2 al 8 de setembre, alumnes de segona a vuitena preferència
◆ el 13 i 14 d’octubre, alumnes admesos a partir de la preinscripció de setembre
2. Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els crè-

dits de què s’han matriculat el curs anterior, podran matricular-se en les dates següents:
◆ 27 de setembre, alumnes que finalitzen la carrera
◆ del 28 al 30 de setembre, la resta
3. La matrícula de la resta d’alumnes tindrà lloc durant el mes d’octubre:
◆ 6, 7, 8 i 11, els que finalitzen els estudis
◆ del 18 al 29, la resta
Els alumnes d’ensenyaments que s’inicien al febrer es matricularan en les dates que

fixi el centre corresponent.
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4. El concepte d’alumnes que finalitzen els estudis correspon als que els manquin
per acabar la carrera el nombre de crèdits fixat pel pla d’estudis dividit pel nombre de
cursos previstos, més l’increment d’un 20%.

La xifra per a cadascun dels ensenyaments és la següent:
Ensenyaments Crèdits
Geografia 90
Història 90
Antropologia Social i Cultural 90
Filologia Anglesa 90
Filologia Catalana 90
Filologia Hispànica 90
Estudis Alemanys 90
Arqueologia 90
Pedagogia 90 
Psicologia 90
Mestre: Educació Primària (92) 84
Mestre: Educació Infantil (92) 84 
Mestre: Educació Especial (92) 84 
Mestre: Educació Física (92) 84
Mestre: Educació Musical (92) 84
Mestre: Educació Primària (97) 76,5
Mestre: Educació Infantil (97) 76,5
Mestre: Educació Especial (97) 76,5 
Mestre: Educació Física (97) 76,5
Mestre: Educació Musical (97) 76,5
Mestre: Llengua Estrangera (97) 76,5
Educació Social 72
Administració i Direcció d’Empreses 90 
Economia 90
Ciències Empresarials 84
Administració i Gestió Immobiliària 72
Dret 94,5
Relacions Laborals 76,5
Química 96 
Bioquímica 82,5 
Medicina 108 
Fisioteràpia 82,5 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (92) 84
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (92) 84
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98) 79,5
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98) 79,5 
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial 94,5 
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat 94,5 
Enginyeria Informàtica 90
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 90
Enginyeria Química 96 
Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial 94,5 
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (94) 82,5
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (97) 79,5 
Enologia 82,5
Infermeria 93
Ciència i Mètode en Infermeria 90
Treball Social 82,5
Turisme 72

5. Les sol·licituds de reconeixement de crèdits, quan hagin de tenir efecte en el curs
següent, podran presentar-se a la secretaria del centre de l’1 de maig fins al 30 de juny.
Abans del 31 de juliol les resolucions favorables es publicaran en el tauler d’avisos del
centre. Les resolucions desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran de reco-
llir la notificació a la secretaria del centre. Els alumnes s’hi podran matricular al mateix
temps que de la resta d’assignatures en el termini que pertoqui.

Si les sol·licituds corresponen als crèdits obtinguts per la Universitat d’Estiu, podran
presentar-se fins al 15 de setembre i estaran resoltes abans de l’inici de la matrícula
seguint el mateix procediment de notificació previst en el paràgraf anterior.

Si no es formalitza la matrícula, les resolucions de reconeixement tenen una vigèn-
cia de tres cursos acadèmics.
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6. Amb la finalitat de facilitar l’elecció d’assignatures optatives i de crèdits lliures, la
matrícula s’iniciarà per la inicial alfabètica resultant del sorteig establert anualment per
la Generalitat de Catalunya, que enguany ha correspost a la lletra T.

7. El degà/director del centre pot concedir matrícula fora del termini establert del 2
al 15 de novembre. En aquests casos els alumnes han de presentar la sol·licitud al cen-
tre degudament justificada. Les resolucions favorables es publicaran en el tauler d’avi-
sos del centre. Les resolucions desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran
de recollir la notificació a la secretaria del centre.

L’alumne/a haurà d’haver abonat l’import corresponent a la matrícula com a màxim
el 15 de desembre. 

En casos excepcionals, el vicerector/a corresponent pot autoritzar la matrícula fora
d’aquest termini, sempre que la sol·licitud estigui resolta i la situació econòmica regula-
ritzada abans del 15 de gener.

8. En el període del 21 al 25 de febrer, i sempre que l’alumne/a tingui totalment
abonades les matrícules anteriors, es podrà ampliar la matrícula en els casos següents:

◆ Crèdits reconeguts, quan sigui necessari per finalitzar la carrera.
◆ Assignatures objecte de prerequisit.
◆ Assignatures corresponents al 2n quadrimestre, en casos justificats a criteri del centre.
En el cas dels crèdits reconeguts caldrà que presentin la sol·licitud a la secretaria del

centre entre el 15 i el 31 de gener. Les resolucions favorables dels reconeixements es
publicaran en el tauler d’avisos del centre abans del període de matrícula. Les resolucions
desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a la
secretaria del centre.

9. En el període del 15 al 19 de maig es podrà ampliar la matrícula corresponent a
crèdits reconeguts, quan sigui necessari per finalitzar la carrera, sempre que l’alumne/a
tingui totalment abonada les matrícules anteriors.

Caldrà, però, que les persones afectades presentin la sol·licitud a la secretaria del cen-
tre entre l’1 i el 30 d’abril. Les resolucions favorables dels reconeixements es publicaran en
el tauler d’avisos del centre abans del període de matrícula. Les resolucions desfavorables
es comunicaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a la secretaria del centre.

L’alumne/a haurà d’haver regularitzat la seva situació econòmica com a màxim el
31 de maig.

10. Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures anuals (o
l’equivalent d’assignatures quadrimestrals) de plans no renovats, o 27 crèdits de plans
renovats per finalitzar els estudis, s’autoritza una convocatòria addicional d’exàmens.
Aquests alumnes s’han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen dret a
presentar-se a exàmens a la convocatòria de febrer, juny i setembre del mateix curs,
sempre que les assignatures en què es matriculin, si no s’hi han matriculat en el curs
anterior, s’imparteixin en el 1r quadrimestre. Les persones que vulguin gaudir de la con-
vocatòria addicional han de comunicar-ho a la secretaria del centre abans del 15 de
desembre (o 30 d’abril en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).

Abans del 10 de gener es publicaran les resolucions favorables al tauler d’avisos del
centre. Les resolucions desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran de reco-
llir la notificació a la secretaria del centre.

Matrícula condicional
1. La matrícula condicional s’admet en els casos següents:
a) Els alumnes que sol·licitin ajuts a l’estudi de caràcter general. 
Una vegada resolta la sol·licitud, si és negativa, l’alumne/a ha de formalitzar la

matrícula definitiva abonant els preus públics corresponents (vegeu apartat de beques).
b) Els alumnes que estan pendents de ser admesos en un altre ensenyament d’una

universitat pública per reassignació, districte compartit o per trasllat d’expedient, si
manifesten aquesta circumstància. 

Una vegada resolta la situació d’admissió o no, i en tot cas abans del 31 d’octubre,
l’alumne/a haurà d’anul·lar la matrícula condicional o formalitzar la definitiva abonant
els preus públics corresponents.

c) Els alumnes que presentin sol·licitud de convalidació/adaptació i no estigui resolta
en les dates que els correspon efectuar la matrícula, si manifesten aquesta circumstància. 

Una vegada notificada la resolució corresponent, i en tot cas abans del 31 d’octu-
bre, l’alumne/a haurà de regularitzar la seva situació acadèmicament i econòmicament.

2. Els alumnes afectats han de tenir en compte els efectes econòmics d’aquest tipus
de matrícula.

Modificacions de matrícula
1. Entre el dia 2 i 15 de novembre, els alumnes poden demanar al degà/director del

centre, per causes justificades, fer les modificacions següents:
◆ canvi de grup
◆ ampliació d’assignatures
◆ canvi entre assignatures

Núm. 3



Full Oficial 28 / Junta de Govern de 29 d’abril de 199927

El degà/director del centre ho podrà autoritzar sempre que l’alumne/a tingui total-
ment abonada la matrícula anterior.

Els alumnes hauran d’haver abonat, si s’escau, el rebut corresponent a la regularit-
zació com a molt tard el 15 de desembre. La regularització no podrà implicar devolu-
ció per als alumnes. No es podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de matrícula.

2. Si un alumne/a que s’ha matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar la car-
rera obté el reconeixement de crèdits lliures durant aquest mateix curs, podrà demanar
abans del 30 d’abril al degà/director del centre la modificació de la seva matrícula, en el
sentit de substituir alguna assignatura optativa/crèdit lliure per la matrícula de reconeixe-
ment, sense dret a devolució econòmica. Les resolucions favorables es publicaran en els
taulers d’avisos. Les resolucions desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran
de recollir la notificació a la secretaria del centre. Aquest canvi queda limitat si l’assigna-
tura objecte de modificació té l’acta generada (convocatòria de febrer).

Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d’estudis
1. Respecte al nombre total de crèdits necessaris establert en els plans d’estudis per

finalitzar la carrera, i mentre l’estiguin cursant, els alumnes podran matricular-se d’un
màxim de 6 crèdits més, corresponents a assignatures optatives i/o crèdits lliures.

Aquesta xifra sols podrà ser superada, amb l’autorització del vicerector/a correspo-
nent, quan l’ampliació correspongui a la matrícula establerta de Complements de For-
mació, necessaris per accedir a un segon cicle.

Els alumnes que s’incorporin al 2n cicle d’un ensenyament de 1r i 2n cicle, podran
també matricular-se de fins a 6 crèdits més dels previstos en el 2n cicle a què s’incorporen.

Ensenyaments Crèdits
màxims

Geografia 306
Història 306
Antropologia Social i Cultural 156
Filologia Anglesa 306
Filologia Catalana 309
Filologia Hispànica 310,5
Estudis Alemanys 156
Arqueologia 156
Pedagogia 306
Psicologia 306
Mestre: Educació Primària (92) 216
Mestre: Educació Infantil (92) 216
Mestre: Educació Especial (92) 216
Mestre: Educació Física (92) 216
Mestre: Educació Musical (92) 216
Mestre: Educació Primària (97) 196,5
Mestre: Educació Infantil (97) 196,5
Mestre: Educació Especial (97) 196,5
Mestre: Educació Física (97) 196,5
Mestre: Educació Musical (97) 196,5
Mestre: Llengua Estrangera (97) 196,5
Educació Social 186
Administració i Direcció d’Empreses 306 
Economia 156
Administració i Gestió Immobiliària 186
Ciències Empresarials 216
Dret 321
Relacions Laborals (95) 196,5
Química 327,5
Bioquímica 144 
Medicina 546
Fisioteràpia 213
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (92) 216
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (92) 216
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98) 204
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98) 204
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial 241,5 
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat 241,5
Enginyeria Informàtica 156
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 156
Enginyeria Química 411
Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial 241,5 
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (94) 213
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Ensenyaments Crèdits
màxims

Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (97) 204
Enologia 144 
Infermeria (95) 240
Ciència i Mètode en Infermeria 156
Treball Social 216
Turisme 186
2. En acabar la carrera i un cop realitzat el dipòsit de títol, un alumne/a pot demanar

al centre la inscripció addicional d’assignatures optatives de l’ensenyament que ha fina-
litzat. El centre, segons la capacitat, resoldrà. Els alumnes inscrits abonaran el preu/crè-
dit fixat pel Consell Social. No es beneficiaran de cap tipus d’ajut ni exempció dels
preus públics i la qualificació obtinguda no tindrà efectes acadèmics. Hauran de subs-
criure una pòlissa d’assegurança per cobrir possibles contingències.

Documentació 
Els alumnes han de presentar els documents següents per formalitzar la matrícula:

1. Tots els alumnes
◆ Els alumnes que es matriculin en alguna de les classes de matrícula que tenen

reducció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula.
◆ Els alumnes que presentin sol·licitud de beca, l’imprès degudament emplenat amb

els justificants requerits.
2. Alumnes de primer curs o que es matriculen per primera vegada en un ensenya-

ment de la URV
◆ Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere per a la fitxa i el car-

net d’estudiant.
◆ Fotocòpia del DNI (passaport en cas d’estrangers).
Han d’estar admesos per preinscripció o haver superat la prova de més grans de 25

anys. 
Segons la via d’accés, han de presentar, a més, els documents següents:
Via 0. Provinents de COU i PAAU (que comencin per primera vegada estudis uni-

versitaris).
◆ Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent. Aquest

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

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

◆ Targeta original d’aprovació de les PAAU.
◆ Justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient si són d’altres districtes universitaris.
Via 2. Diplomats, llicenciats, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics o enginyers

tècnics.
◆ Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.
Via 4 i 5. Alumnes provinents de COU, d’FP de 2n grau, mòdul professional 3 o

Tècnic superior 
◆ Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os, emès

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

responent.
Via 7 i 8. Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d’aquesta o

d’una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció.
◆ Justificant d’haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència (excep-

tuant els trasllats d’expedient entre ensenyaments d’un mateix centre de la URV).
◆ Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la diligència corresponent (únicament per

als alumnes que volen continuar amb el mateix ensenyament en aquesta Universitat).
Més grans de 25 anys
◆ Papereta original justificativa d’haver superat les proves.
Els alumnes afectats pels casos següents han de tenir en compte:
a) Alumnes que s’hagin d’incorporar al servei militar o a la prestació social substitutòria.
Els alumnes que, una vegada assignada plaça en el procés de preinscripció, s’hagin

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

b) Alumnes amb estudis estrangers convalidats.
1. En el cas de convalidacions de sis o més assignatures, o 60 o més crèdits, inde-

pendentment del curs a què pertanyin, cal l’admissió del degà/director del centre.
Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.
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2. En el cas de convalidacions d’entre 15 i 59 crèdits, si un cop finalitzat el procés
de preinscripció queden places vacants, pot ser admès pel degà/director del centre.

2. ASPECTES ECONÒMICS

Consideracions generals
1. Aquesta Normativa s’aplicarà sempre que no s’especifiqui una altra cosa en el

decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris
per al curs 1999-2000 o en altres normatives legals. En el cas d’ensenyaments propis, el
Consell Social de la Universitat aprovarà els preus corresponents i les deduccions, si
s’escau.

2. L’import que hauran d’abonar els alumnes serà, bàsicament, el que resulti de
sumar els conceptes següents, segons estableixi el decret de taxes:

◆ import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’alumne es matriculi,
◆ taxes administratives,
◆ assegurança escolar, si s’escau
◆ i serveis voluntaris, si s’escau.
3. Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de matrícula que tenen

reducció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula i no
poden endarrerir-la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret pugui produir-se.
Si en el moment de la matrícula no poden acreditar documentalment el dret a la reducció,
tindran deu dies per aportar el justificant corresponent i regularitzar la matrícula.

4. El Decret de preus públics estableix un preu mínim que els alumnes han de pagar
amb independència del nombre de crèdits de què es matriculin. No obstant això, si els
alumnes es matriculen per finalitzar els estudis, el preu total dels crèdits matriculats pot
no superar aquests mínims.

Efectes econòmics de la matrícula condicional
1. Alumnes becaris de règim general
Els alumnes que presentin la sol·licitud de beca hauran de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis

voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
c) Emplenar correctament la classe de matrícula alternativa que la Universitat apli-

carà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa,
etc.) i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.

En el cas que un alumne/a no hagi presentat la beca en el moment de la matricula-
ció, tindrà temps de fer-ho fins al 31 d’octubre al Servei de Gestió Acadèmica.

En aquest cas, una vegada revisada, si compleix els requisits, se li regularitzarà la
matrícula automàticament.

2. Alumnes pendents de reassignació, districte compartit o trasllat d’expedient
Els alumnes afectats hauran de:
a) Indicar obligatòriament en el moment de la matrícula aquesta condició.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis

voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
c) Emplenar correctament la classe de matrícula alternativa que la Universitat apli-

carà en cas que la reassignació, el districte compartit o el trasllat sigui desestimat (ordi-
nària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.

3. Alumnes pendents de resolució de convalidació / adaptació
a) Indicar obligatòriament en el moment de la matrícula aquesta condició.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis

voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.

Classes de matrícula
L’alumne/a haurà de matricular-se en una de les classes de matrícula següents:

0. Ordinària
L’alumne/a pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el Decret de la

Generalitat de Catalunya per la prestació dels serveis acadèmics universitaris.
1. Família nombrosa 1a
L’alumne/a pagarà el 50% dels preus establerts en el mateix Decret. Haurà d’aportar

original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.
Aquesta exempció s’aplicarà també quan sol·liciti certificats i faci el dipòsit del títol,

si aporta la documentació acreditativa.
2. Matrícula d’honor global a COU
Sempre que s’hagi obtingut un mínim de quatre excel·lents i notable a la resta de

qualificacions, o premi extraordinari en el batxillerat.
L’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics dels serveis acadèmics.

Aquesta classe està limitada a l’alumne/a que es matricula a primer curs per primera
vegada.
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Per acollir-s’hi cal que l’alumne/a aporti en el moment de la matrícula una fotocò-
pia confrontada de les qualificacions feta per la secretaria.

3. Família nombrosa de 2a o d’honor
L’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis

acadèmics, inclosa la taxa de secretaria. Haurà d’aportar original i fotocòpia del títol de
família nombrosa vigent.

Aquesta exempció podrà aplicar-la també quan sol·liciti certificats i faci el dipòsit
del títol, si aporta la documentació acreditativa.

Ajuts de matrícula
Afecten el personal de les universitats catalanes públiques.

◆ Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència
acreditada i fills menors de 25 anys.

L’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis
acadèmics de totes les assignatures si s’hi matricula per primera vegada. Ha d’aportar el
corresponent certificat original que acrediti aquesta condició, emès pel Servei de
Recursos Humans, d’acord amb el model establert.

◆ Personal d’altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys. L’alumne/a està
exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes
les assignatures si s’hi matricula per primera vegada. Ha d’acreditar la seva condició de
personal beneficiari en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant un certificat
original emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert. 

Altres deduccions
1. Els alumnes que han obtingut la qualificació de matrícula d’honor en assignatures

de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat el curs immediatament anterior,
tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tantes assignatures/crèdits com matrí-
cules d’honor hagin obtingut del mateix ensenyament).

2. Els alumnes que es matriculen d’assignatures convalidades i/o reconeixement de
crèdits han d’abonar el 25% del preu establert en el decret de preus públics. En el cas
que el reconeixement de crèdits s’hagi obtingut per la via d’activitats organitzades per
centres i departaments, cursades a partir del curs 1998-99, estaran exempts de pagar el
preu establert en el Decret de preus públics.

3. Els crèdits obtinguts per assignatures cursades en altres universitats dins del con-
veni amb l’Institut Joan Lluís Vives comporten el reconeixement automàtic dels crèdits
corresponents, mitjançant la matriculació a la URV com a crèdits adaptats, sense cap
cost addicional.

4. Els alumnes que es matriculin d’assignatures adaptades per raó de trasllat d’expe-
dient des d’altres universitats han d’abonar el 25% del preu establert en el Decret de
preus públics.

5. Els alumnes que es matriculin d’assignatures adaptades per raó de canvi de pla
d’estudis dins de la URV estaran exempts de pagar el preu establert en el decret de
preus públics.

6. Els alumnes que es matriculin d’assignatures sense escolaritat a causa de l’extin-
ció del pla d’estudis abonaran el 25% del preu establert en el decret de preus públics.
En cas que s’ofereixi a l’estudiant un sistema de tutories o docència alternativa, n’abo-
narà l’import íntegre.

Modalitats de pagament
1. L’alumne podrà triar en el moment de formalitzar la matrícula entre el pagament

únic o el fraccionat.
Aquesta elecció determinarà el resguard de pagament, que el personal de suport de

la sala d’automatrícula li facilitarà. 
◆ Pagament únic: L’alumne paga íntegrament d’un sol cop l’import de la matrícula

presentant el resguard en una entitat bancària col·laboradora segons la referència i el
termini que recull el mateix imprès (set dies a partir de la formalització de la matrícula).
Una vegada pagat, n’ha de facilitar l’original a la secretaria.

El resguard de l’alumne/a segellat per l’entitat bancària i amb la ràfega corresponent
ha de conservar-se sempre per si calgués acreditar l’ingrés.

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

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

Si no es paga el primer termini, queda sense efecte el pagament del segon. Tant en
aquest cas com si ha deixat de fer el segon pagament, es considerarà la matrícula nul·la
i, per tant, impagada amb els efectes que se’n derivin.
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2. Qualsevol altra forma de pagament que l’alumne/a utilitzi fora de les dues
esmentades es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que
se’n derivin. Si la matrícula es fa efectiva en una entitat bancària diferent de les indica-
des als resguards, també es considerarà nul·la.

3. Els alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista rebran
un increment de 3.000 PTA en el preu total de la matrícula per compensar les despeses
que comporta la gestió de morosos.

Anul·lacions de matrícula
1. Els alumnes poden demanar al centre l’anul·lació total de la sol·licitud de matrícula

fins al 15 de desembre (15 d’abril, en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).
Tindran dret a la devolució de l’import pagat si es presenta la sol·licitud fins al 15 de

desembre (excepte les taxes de secretaria i els serveis voluntaris) pels motius següents:
a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat

mèdic oficial, en què ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst
de convalescència.

Defunció de l’alumne
b) Incorporació al servei militar o a la prestació social substitutòria mitjançant la

presentació del corresponent certificat acreditatiu.
2. S’anul·larà la matrícula als alumnes que després de la gestió de reclamació dels

rebuts impagats corresponents continuïn figurant com a deutors. 
Si volen continuar estudis, en cursos posteriors, se’ls aplicarà en les assignatures

matriculades anteriorment els percentatges d’increment que fixi el Decret de preus
públics, sense perjudici dels altres recàrrecs que el mateix Decret pugui establir.

3. Els alumnes de primer curs als quals s’ha anul·lat la matrícula perden la plaça en
el centre. Per iniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant
la preinscripció oficial. L’anul·lació de la matrícula de primer comporta la devolució de
la documentació acadèmica presentada per l’alumne.

3. SERVEIS UNIVERSITARIS EXTRAACADÈMICS

Assegurança escolar obligatòria
Curs escolar
Té la consideració de curs escolar el termini comprès entre el 15 de setembre i el 14

del mateix mes de l’any següent.
Beneficiaris de l’assegurança escolar
Amb caràcter obligatori, són beneficiaris de l’assegurança escolar tots els alumnes

menors de 28 anys. Els estudiants queden automàticament assegurats quan formalitzen
la matrícula, moment en què abonen la quota anual corresponent.

Estudiants estrangers
També es beneficien de l’assegurança escolar els estudiants hispanoamericans, por-

tuguesos, andorrans, haitians, brasilers, siris, francesos, holandesos, jordans, guineans
(Guinea Equatorial), marroquins, iraquians, alemanys, anglesos, grecs, gal·lesos, irlan-
desos del nord, suecs, finlandesos i, en general, nacionals d’aquells països amb els
quals existeixi conveni en matèria de protecció d’estudiants o reciprocitat de tracte.

Contingut
L’assegurança escolar protegeix en les situacions següents:
◆ Accident escolar.
◆ Cirurgia general.
◆ Neuropsiquiatria.
◆ Tuberculosi pulmonar i òssia.
◆ Tocologia.
◆ Infortuni familiar.
◆ Altres prestacions.
L’assegurança escolar ha formalitzat concerts amb establiments sanitaris adequats i met-

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

Els centres concertats són:
◆ Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona).
◆ Hospital Universitari de Sant Joan (Reus).
◆ Hospital de Móra d’Ebre.
◆ Centre Mèdic Quirúrgic (Reus).
◆ Reddis Mutual (Reus i Tortosa).
◆ Clínica Psiquiàtrica Bellavista (Lleida).
Els centres col·laboradors són:
◆ Pius Hospital (Valls).
◆ Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona).
◆ Hospital Verge de la Cinta (Tortosa).
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Procediment per sol·licitar les prestacions de l’assegurança escolar
L’estudiant s’ha d’adreçar a la secretaria de la facultat o escola on està matriculat i

demanar els documents SE1 (sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar) i SE2 (certi-
ficat mèdic de baixa), que pot ser substituït per l’informe del servei d’urgències mèdiques. 

Aquests documents, degudament emplenats, els ha d’adreçar a la Direcció Provincial
de l’INSS, Departament d’Assegurança Escolar, Rambla Nova, 86, 43071 Tarragona,
acompanyats de la documentació següent: 

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

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

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

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

estudis, amb un màxim d’un any. Inclou, segons el cas, internament en un sanatori i
intervenció quirúrgica.

◆ Indemnitzacions econòmiques, segons el barem, en cas d’incapacitat.
◆ Subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i ortopèdics.
Prestacions econòmiques, requisits i imports
Depenen de les conseqüències de l’accident per a l’estudiant assegurat. Si ha sofert:
1. Incapacitat permanent i absoluta per als estudis, l’assegurança li abonarà una

indemnització d’entre 25.000 i 100.000 PTA.
2. Gran invalidesa per als estudis, li correspondrà una pensió vitalícia de 24.000 PTA anuals.
En ambdós casos les despeses de desplaçament que s’originin com a conseqüència

d’un accident greu podran ser a càrrec de l’assegurança. El metge que atengui l’estudi-
ant n’haurà d’apreciar la urgència.

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

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

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

b) Cirurgia general
Establerta per a
Cervell i medul·la, pulmó i aparell circulatori, aparell digestiu, aparell genitourinari,

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

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

mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no ha existit internament.
d) Tuberculosi pulmonar i òssia
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Comprèn
1. En cas d’internament:
◆ Assistència mèdica: elecció d’especialista i centre.
◆ Assistència farmacèutica.
◆ Hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys).
◆ Cirurgia toràcica.
2. En cas que no sigui necessari l’internament:
◆ Assistència mèdica total.
◆ Assistència farmacèutica en un 70%.
◆ Durada màxima: 3 anys.
e) Tocologia
Comprèn
◆ La possibilitat d’elecció d’especialista i el centre en què el pacient desitja ser atès.
◆ Assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies al part.
◆ Assistència farmacèutica.
◆ Estada en centre hospitalari: assistència completa.
f ) Infortuni familiar
Aquesta prestació té com a objectiu assegurar l’estudiant quan la situació econò-

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

◆ Mort del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades anterior-
ment.

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

Prestacions econòmiques, requisits i imports
Pensió anual durant el nombre d’anys que resten al beneficiari/ària per finalitzar la

seva carrera, sense repetir curs (fins als 28 anys).
◆ La quantia de la pensió serà de 14.400 PTA anuals (17.280, 18.720 i 21.600 PTA/

any si es tracta d’estudiants membres de famílies nombroses de les categories 1a, 2a o
d’honor, respectivament).

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

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

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

Són compatibles amb qualsevol altra beca escolar.
Sol·licitud
Abans que transcorri un any des que es va produir el fet.
Si se sol·licita passat aquest termini, es concedirà a partir del primer dia del mes

següent en què es va presentar la documentació en qualsevol oficina de l’INSS.
g) Altres prestacions
Amb caràcter graciable, tenint en compte situacions econòmiques i circumstàncies

especials, l’assegurança escolar pot oferir assistència i tractament de fisioteràpia i
cobaltoteràpia. 

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

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

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

Solidaritat
Els Estatuts de la URV estableixen, com un dels seus objectius, la promoció del respecte
als drets humans i al medi ambient, l’educació per la pau i la cooperació internacional,
especialment amb els països en desenvolupament.

La comunitat universitària ha manifestat el seu acord per impulsar accions de coo-
peració solidària i el Claustre ha creat la Comissió URV Solidària, que és l’òrgan que
coordina i gestiona les activitats de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat
a la URV.

Per dur a terme les activitats, la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i equipa-
ments de la URV, i comptarà amb el treball voluntari dels membres de la comunitat uni-
versitària i els fons econòmics recaptats amb aquesta finalitat.
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Els alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, poden manifestar la voluntat
de col·laborar-hi amb una aportació de 1.000 PTA addicionals a l’import de la matrícula.

4. INFORMACIÓ DE BEQUES

Per als estudis universitaris homologats de 1r, 1r i 2n cicle, i alguns segons cicles, les
beques existents són les convocades pel Ministeri d’Educació i Cultura. N’hi ha de dos
tipus: la beca general i la beca de col·laboració en departaments. Les convocatòries que
estableixen els requisits per poder sol·licitar-ne una es publiquen al BOE cada any
durant el mes de juny. Aquesta informació s’ha de confirmar quan es publiquin les con-
vocatòries corresponents.

Beca general
◆ Poden sol·licitar-la tots els estudiants de 1r, 1r i 2n cicle, i 2n cicle, excepte els

matriculats en ensenyaments propis de la URV. El termini de presentació de sol·licituds
finalitza el 31 d’octubre. 

◆ Tots els alumnes que vulguin demanar una beca general han de presentar la
sol·licitud al centre on s’han de matricular.

◆ La presentació de la sol·licitud ha de fer-se en el moment de formalitzar la matrí-
cula; en cas contrari, no hi ha possibilitat de beneficiar-se, si s’escau, de l’exempció
provisional de preus públics. En el cas de formalitzar la matrícula com a no becari/ària,
la sol·licitud de beca es presentarà al Servei de Gestió Acadèmica.

◆ Els impresos de sol·licitud s’adquireixen a qualsevol estanc i contenen la informa-
ció necessària.

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

Per a més informació, cal adreçar-se al Servei de Gestió Acadèmica (carrer de
l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona, telèfon 977 559 512).

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

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

Per a ensenyaments tècnics 5,75
Per a ensenyaments experimentals 6,75
Per a ensenyaments no experimentals 7,25
A més a més, han de presentar un projecte de col·laboració degudament avalat pel

consell de departament en què hagin de desenvolupar les activitats.
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de setembre.

Beca de col·laboració amb la URV
La URV convoca, al mes de juny, beques de col·laboració per donar suport en diversos
àmbits de la vida universitària: atenció a la comunitat universitària, biblioteca, Servei
d’Esports, automatrícula, aules d’informàtica, borses d’habitatge, de treball i llibre vell,
Universitat d’Estiu, socorrisme i aula d’autoaprenentatge.

Per accedir-hi, cal estar matriculat a la Universitat d’un mínim de 50 crèdits o els
crèdits que els resten per acabar l’ensenyament en què l’alumne/a està matriculat.

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

NORMATIVA I PROCEDIMENT PER EMPLENAR LES ACTES D’EXAMEN

El valor i la importància de les actes d’examen com a documents fefaents que acrediten
en última instància la validesa dels títols acadèmics i professionals, exigeixen que els
centres tinguin una cura especial tant a elaborar-los com a custodiar-los i que siguin
objecte d’especial atenció pels centres. Amb la finalitat d’evitar problemes, que en
algun dels casos poden arribar a l’anul·lació de títols i a determinades responsabilitats
administratives i penals, s’ha aprovat la Normativa i procediment per emplenar les
actes corresponents a la realització d’exàmens.

1. Les actes dels diferents ensenyaments hauran de ser generades d’acord amb la
petició realitzada pels centres, amb les dades contingudes a l’ordinador en el moment
de generació, que són les següents: curs acadèmic, número de full, centre, ensenya-
ment, codi i nom de l’assignatura, núm. de DNI, i nom i número d’ordre dels alumnes,
diligència, estadística i nom del professor/a, quan sigui informàticament possible.
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2. Les actes poden sol·licitar-se o bé comprenent tots els alumnes matriculats en
l’assignatura dins d’una acta única, o bé fragmentant-les en actes parcials per grups. En
els casos d’assignatures matriculades com a crèdits lliures per alumnes d’altres ensenya-
ments, les actes han d’estar desglossades per ensenyaments, de manera que, una
vegada les hagi signat el professor/a, se’n pugui trametre l’original a les secretaries cor-
responents, les quals han d’acreditar l’expedient dels alumnes.

En el cas que algun alumne/a cursi les assignatures a través de programes europeus,
les actes s’hauran de desglossar havent fixat un grup específic prèviament.

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

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

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

què ja pot començar a introduir les qualificacions informàticament, corresponents a les
assignatures i grups que ha impartit aquell curs o quadrimestre de pla renovat, d’acord
amb la informació que consta en el pla d’organització acadèmica dels ensenyaments
que l’afectin. En els ensenyaments no renovats, les qualificacions s’hauran d’introduir
en suport magnètic.

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

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

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

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

Govern ha d’establir almenys el valor mínim, els marges possibles respecte a la mitjana
i el nombre mínim de crèdits troncals que han de superar-se o les mesures equivalents.

A més, els centres han de crear una comissió d’avaluació delegada de la junta de
centre per fer l’avaluació global, qualificar els alumnes i estendre’n l’acta corresponent.
Igualment, han d’elaborar un informe anual que cal trametre a la Junta de Govern de la
Universitat.

8. Una vegada emplenades les actes informàticament, els professors n’hauran
d’informar la secretaria del centre i aquesta les haurà de revisar i imprimir com a actes
provisionals en el període màxim de tres dies. Els professors també podran autoenviar-
se mitjançant el correu electrònic una relació amb les qualificacions introduïdes. Un
cop els professors hagin fet les comprovacions oportunes, si escau, han de signar-les en
un dels marges de cada full. En l’últim full de l’acta, immediatament després de l’últim
alumne/a, hi han de figurar la data i la signatura del professor. En el cas que sigui il·legi-
ble, s’han de fer constar, a sota, el nom i cognoms complets.

9. Les actes que hagin estat sol·licitades per grups han de ser signades pel professor/
a responsable d’aquell grup. Si han estat sol·licitades per assignatura impartida per
diversos professors, han de ser signades per tots, i, juntament amb el nom, hi ha de
constar el grup corresponent.

Les actes corresponents a assignatures matriculades dins de programes europeus
hauran de ser signades pel coordinador/a del programa, que haurà de traslladar la qua-
lificació obtinguda per l’alumne/a a la universitat estrangera, d’acord amb les equiva-
lències de la Universitat Rovira i Virgili.

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

Els professors ajudants i els becaris no poden signar actes.
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Si per alguna raó extraordinària els professors responsables de l’assignatura no
poden signar l’acta, ho ha de fer el director/a del departament. En tots els casos, però,
no es poden superar els límits fixats per lliurar les actes a les secretaries.

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

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

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

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

12. Les secretaries de centre no poden acceptar dels professors les actes que no reu-
neixen les característiques indicades en aquesta Normativa.

13. En la mateixa data en què es fan públiques les qualificacions dels exàmens i
dels treballs, els professors han d’informar la secretaria del centre d’aquest fet, per tal
que imprimeixin les corresponents actes abans de tres dies i, en signar-les, es pugui
donar per finalitzat el procés de qualificació.

El període màxim per signar-les és el de deu dies naturals després de l’examen de
cadascuna de les assignatures en què imparteix docència.

El compliment d’aquestes dates és un deure indefugible dels professors, ateses les
conseqüències negatives que té per als alumnes i per a la gestió de matrícula el seu
incompliment.

Si durant el període de revisió de proves i exàmens cal que el professor/a modifiqui
alguna de les qualificacions atorgades, haurà de seguir el procediment establert en el
punt 11 d’aquesta Normativa per poder efectuar els canvis.

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

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

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

NORMATIVA ACADÈMICA

PLANS D’ESTUDIS

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

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

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

2. Ensenyaments de 1r i 2n cicle. Consten de dos cicles: el primer està dedicat a
coneixements bàsics i generals, i el segon a l’aprofundiment i especialització en els cor-
responents ensenyaments, així com a la preparació per a l’exercici d’activitats professio-
nals. Cada cicle té una durada mínima de dos anys i la superació dels dos cicles dóna
dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da, arquitecte/a o enginyer/a.

3. Ensenyaments de només 2n cicle. Hi ha segons cicles que no han de constituir
continuació directa d’un correlatiu primer cicle; per poder incorporar-s’hi, les directrius
generals pròpies poden establir determinades exigències. Tenen una durada de dos anys
i la superació dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da, arquitecte/a o engi-
nyer/a.
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Crèdits
El crèdit és la unitat de valoració dels ensenyaments. Cada assignatura del pla d’estudis
té una equivalència en crèdits. Cada crèdit correspon a deu hores de classe teòrica,
pràctica o el seu equivalent. L’obtenció dels crèdits estarà condicionada als sistemes de
verificació dels coneixements que estableixi la Universitat.

Càrrega lectiva
La càrrega lectiva equival a un nombre d’hores de classe a la setmana i a un nombre de
crèdits per any acadèmic. Caldrà superar la càrrega lectiva global per a l’obtenció del
títol oficial corresponent.

Itinerari recomanat
És la distribució de les assignatures d’un pla d’estudis, amb la finalitat que ajudi
l’alumne/a a cursar-les en un nombre determinat d’anys acadèmics. Per a un mateix
ensenyament hi pot haver més d’un itinerari. Cada pla d’estudis fixa el període d’esco-
laritat mínim.

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

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

2. Matèries obligatòries. Són lliurement establertes per la Universitat i els alumnes
obligatòriament s’hi han de matricular.

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

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

Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. L’alumne/a ha de cursar assigna-
tures.

Assignatures obligatòries
L’alumne/a les ha de superar per obtenir el títol corresponent. Són assignatures proce-
dents de la diversificació de matèries troncals i matèries obligatòries d’universitat.

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

L’adjudicació de les places de les assignatures optatives es realitzarà segons l’ordre
de matrícula dels alumnes. Quan s’hagin cobert les places ofertes es tancarà la matrí-
cula de l’assignatura.

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

Assignatures optatives / lliure elecció
Si un alumne/a ha obtingut per les assignatures superades un nombre de crèdits optatius
superior als necessaris, podrà passar les esmentades assignatures a crèdits de lliure elec-
ció per completar el seu currículum, sempre que el nombre de crèdits de lliure elecció
realitzats en el propi ensenyament no superi el 70% del total que hagi de cursar.

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

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

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

taria del centre, la qual l’incorporarà al seu expedient. El traspàs tindrà caràcter irrever-
sible.

En el mateix document l’alumne/a podrà determinar el cicle a què vol incorporar:
◆ Les assignatures optatives que, d’acord amb el pla d’estudis, poden ser cursades

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

extracurriculars, els reconeixements de crèdits i les assignatures cursades en un altre
ensenyament.
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Un cop superats els requisits mínims per a l’obtenció del títol, no s’incorporaran a
l’expedient de l’estudiant/a aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits
lliures que l’estudiant/a no hagi superat.

Assignatures de lliure elecció
Es refereix a les assignatures cursades per l’alumne/a que només poden ser comptabilitza-
des dins del percentatge de crèdits de lliure elecció determinat per a cada ensenyament.

L’estudiant/a es pot matricular dels crèdits de lliure elecció previstos en el pla
d’estudis entre aquelles assignatures de la Universitat que específicament es determinin
cada curs.

L’alumne/a les escollirà entre l’oferta que anualment establirà la Universitat. Aquesta
oferta inclourà:

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

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

c) Les assignatures cursades en altres universitats, dins del conveni amb l’Institut
Joan Lluís Vives (fins a un 100%).

Les comissions acadèmiques podran establir restriccions de matrícula consistents en:
a) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures amb prerequisits.
b) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures sense prerequisits, però que són

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

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

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

l’alumne/a.
g) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures impartides per familiars directes.
Les comissions acadèmiques, si ho consideren pertinent, poden anul·lar la matrí-

cula d’aquells alumnes afectats per alguna de les restriccions.
L’alumnat de primer curs no podrà matricular-se de cap crèdit lliure per cursar

durant el primer curs, llevat que ho marqui el pla d’estudis corresponent.
Cada estudiant/a es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures al centre en què

cursa el seu ensenyament, excepte els de centres adscrits, que ho faran al Servei de
Gestió Acadèmica.

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

Reconeixement de crèdits lliures
Per assolir el nombre de crèdits lliures previst en el pla d’estudis, els alumnes, a més de
superar assignatures previstes com a lliure elecció, poden obtenir-los per la via del
reconeixement.

Són susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure elecció:
a) Els corresponents a assignatures de pla renovat i no renovat no adaptades o no conva-

lidades. No serà aplicable entre especialitats d’un mateix títol o entre títols afins. Les comis-
sions acadèmiques de centre determinaran per a cada ensenyament les titulacions afins.

També podran ser també reconegudes assignatures cursades en estudis propis cor-
responents a les universitats públiques catalanes.

El reconeixement no serà resolt fins que el centre disposi de l’expedient complet de
l’alumne/a, incloent-hi la segona convocatòria d’exàmens.

b) Els cursats com a tals en un altre ensenyament.
c) Les activitats ofertes pels departaments i centres.
d) Els corresponents a assignatures del mateix ensenyament, cursades a l’estranger,

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

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

f) Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis entre la
URV i altres institucions no universitàries. L’alumne/a ha de cursar-les paral·lelament als
estudis universitaris que realitza.
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S’hi inclouran les pràctiques en empreses, institucions públiques i privades i els
estudis realitzats en el marc de convenis internacionals.

g) Els corresponents a cursos d’estiu organitzats per universitats públiques.
h) Els corresponents a cursos d’estiu avalades per l’Institut Joan Lluís Vives.
i) Les activitats de formació proposades per la Comissió URV Solidària.
j) Les activitats de formació proposades pel Consell d’Estudiants de la URV.
k) Les activitats de formació proposades per l’ICE, i les activitats específiques propo-

sades pel Servei Lingüístic.
◆ El reconeixement de crèdits, apartats a, b, d, g serà resolt per la Comissió Acadè-

mica corresponent, a petició de la persona interessada.
En el cas d’assignatures cursades prèviament, l’equivalència en crèdits reconeguts

serà la mateixa de l’assignatura superada.
En el cas de cursos d’estiu organitzats per universitats públiques no incloses en l’Ins-

titut Joan Lluís Vives, el nombre de crèdits indicat en el certificat; en el cas que no
figuri, s’aplicarà l’equivalència de 10h/1 crèdit.

La resolució que correspongui serà notificada als alumnes.
◆ El reconeixement de crèdits, apartats c i k, si corresponen a activitats ja autoritza-

des per la Comissió Acadèmica, serà resolt automàticament, i s’incorporà a l’expedient
de l’alumne/a, per tal que es matriculi dels crèdits reconeguts. Si la resolució és nega-
tiva es notificarà als alumnes.

En el cas d’activitats organitzades pels centres, departaments, instituts i Servei Lin-
güístic, l’equivalència serà de 10h/1 crèdit.

◆ El reconeixement de crèdits, apartats e, h, i, j serà aprovat per la Comissió de
Docència i Convalidacions, que traslladarà la informació corresponent a tots els cen-
tres. Seguint l’acord es resoldrà la sol·licitud a petició de la persona interessada de
forma automàtica, i s’incorporà a l’expedient de l’alumne/a per tal que es matriculi dels
crèdits reconeguts. Si la resolució és negativa, es notificarà als alumnes.

◆ El reconeixement de crèdits, apartat f, correspondrà al fixat en les clàusules del
conveni signat per la URV i les diferents institucions no universitàries.

Es traslladarà la informació pertinent a tots els centres i la Comissió Acadèmica cor-
responent l’aplicarà, resolent la sol·licitud a petició de la persona interessada de forma
automàtica i incorporant-la a l’expedient de l’alumne per tal que es matriculi dels crè-
dits reconeguts. Si la resolució és negativa, es notificarà als alumnes.

Cada estudiant es matricularà del reconeixement de crèdits al centre en què cursa el
seu ensenyament.

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

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

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

Els alumnes, a través de les pàgines web de la Universitat (http://wis.si.urv.es/ga/
expedient/), poden consultar la seva situació acadèmica en allò que fa referència al
nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats, així com informació sobre què
els manca per acabar la carrera. No obstant això, han de revisar-lo acuradament per
veure si la distribució està d’acord amb el que preveuen en el pla d’estudis i les altres
disposicions d’ordre intern de la Universitat.

Si cal, poden també demanar aclariments a la secretaria del centre.

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

Les determina per a tot l’Estat el Ministeri d’Educació i Cultura mitjançant una ordre
publicada al BOE. La Junta de Govern les fixa concretament.

PREREQUISITS

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

Els alumnes han de tenir en compte els plans d’estudis que estableixen prerequisits
entre assignatures de diferent curs o quadrimestre. El concepte de prerequisit suposa que
s’ha de tenir aprovada una assignatura/es per poder aprovar-ne una altra. Els alumnes es
poden matricular de les dues assignatures en un mateix període de matrícula, encara que
han de tenir en compte la possibilitat que no puguin gaudir de les dues convocatòries.
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Els alumnes en el pla d’estudis dels quals constin assignatures amb prerequisits
podran ampliar la matrícula el mes de febrer següent, una vegada superades les assig-
natures objecte del prerequisit a la convocatòria de febrer. En el cas dels alumnes
admesos per primera vegada, només podran fer-ho si es matriculen d’un mínim de 60 o
30 crèdits, segons estableixi la Normativa de permanència, en la matrícula de juliol/
setembre.

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS

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

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

a) En cas de pla vell, que té aprovat el primer curs.
b) En cas de pla nou, que té superats 60 crèdits.
◆ Acreditació d’haver obtingut plaça mitjançant preinscripció en el centre on vulgui

iniciar els estudis.
Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.
La sol·licitud l’han de presentar a la secretaria del centre a què vulguin incorporar-

se, la qual s’encarregarà de tramitar-la. Un cop concedida la sol·licitud de simultaneï-
tat, la secretaria notificarà la resolució del degà/director a l’estudiant/a. L’alumne/a ha
d’abonar la taxa de certificat acadèmic corresponent en el centre de procedència i no
es considerarà trasllat d’expedient. El centre d’origen trametrà un certificat acadèmic
oficial, en el qual figuraran necessàriament les dades relatives al seu ingrés a la Univer-
sitat. El centre receptor hi haurà d’afegir una diligència en què constarà l’obertura d’un
nou expedient i comunicarà al centre d’origen les circumstàncies que puguin afectar el
seu expedient.

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

En el cas que es consideri oportú denegar la sol·licitud, la resolució emesa pel degà/
director haurà d’estar motivada. L’alumne/a podrà presentar recurs davant el vicerector/
a corresponent.

TRASLLAT D’EXPEDIENTS

1. Per als alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que realitzen i
han superat 60 crèdits a la universitat d’origen, el termini per sol·licitar trasllat d’expedi-
ent és des de l’1 de juny fins al 20 de juliol.

L’alumne/a ha de presentar a la secretaria del centre on vol continuar estudis la
documentació següent:

◆ Instància adreçada al degà/director en què sol·licita el trasllat i la corresponent
adaptació.

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

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

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

segellats pel centre d’origen.
El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director sobre la sol·licitud

de trasllat d’expedient acadèmic, acompanyada de la proposta de l’adaptació que li
correspondrà d’acord amb l’expedient presentant.

Entre d’altres, els criteris que els centres han de tenir en compte per resoldre els tras-
llats són: les qualificacions de l’accés a la universitat, les qualificacions de l’expedient
acadèmic i la justificació del canvi de residència (matrimoni, canvi de lloc de treball, cau-
ses econòmiques, ampliació de nous ensenyaments, etc.). Quan als alumnes els corres-
pongui incorporar-se a cursos ja extingits, caldrà que obligatòriament s’adaptin a pla nou.

Aquells alumnes als quals s’ha concedit el trasllat del seu expedient acadèmic a
aquesta Universitat han d’abonar els drets de trasllat al centre d’origen abans de forma-
litzar la matrícula en el curs acadèmic pel qual se’ls ha concedit el trasllat. Si no ho fan,
quedarà sense efecte l’acceptació del trasllat i es retornarà, d’ofici, l’expedient al centre
de procedència, cosa que es farà saber a la persona interessada.

L’alumne/a que no ha estat acceptat per trasllat no podrà accedir als mateixos estu-
dis mitjançant preinscripció.

2. Els alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que estan realitzant,
sense tenir aprovats 60 crèdits en la universitat d’origen, estan subjectes al procés de
preinscripció, d’acord amb el que disposa l’article 8.2 del Reial decret 1005/91, de 14
de juny.
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L’admissió a l’ensenyament corresponent suposa la concessió del trasllat d’expe-
dient. A partir d’aquell moment, cal que l’alumne/a aboni els drets de trasllat al centre
d’origen i amb el justificant corresponent formalitzi la matrícula en el curs acadèmic
pel qual se li ha concedit el trasllat. Si no ho fa, es retornarà, d’ofici, l’expedient al
centre de procedència, cosa que es farà saber a la persona interessada.

L’alumne, per sol·licitar l’adaptació del pla d’estudis, ha de presentar a la secretaria
del centre la documentació següent:

◆ Instància adreçada al degà/director en què sol·licita l’adaptació.
◆ Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne/a.
◆ Fotocòpia dels programes de les assignatures que l’alumne/a tingui aprovades,

segellats pel centre d’origen.
El centre farà arribar als alumnes la resolució de l’adaptació que li correspondrà

d’acord amb l’expedient presentant. L’alumne/a podrà presentar recurs davant el vice-
rector/a corresponent.

ADAPTACIONS

Adaptacions del pla d’estudis a extingir al nou de la URV
En el cas d’ensenyaments ja existents, s’han establert taules d’adaptacions entre assig-
natures del pla no renovat amb les de nova implantació, així com entre els plans reno-
vats que han estat revisats. Aquestes taules s’apliquen als expedients dels alumnes que
optin per continuar els estudis pel nou pla.

Els plans d’estudis que s’han convertit en un de nou s’extingeixen curs per curs. Un
cop extingit cada curs, es fan quatre convocatòries d’examen, dues en cadascun dels
dos cursos següents. L’alumne/a que continua els estudis en el pla antic es pot presentar
a examen durant aquests dos cursos. En casos excepcionals, el vicerector/a correspo-
nent pot concedir dues convocatòries més.

Els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar cada curs una
programació per a les assignatures no activades corresponents a plans vells en què els
alumnes s’han matriculat com a pendents. En la programació esmentada han de constar
d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

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

i qualificació dels exàmens.
◆ Horari durant el qual es pot atendre els alumnes.
En cas que l’alumne/a no superi els exàmens, per continuar els estudis ha de seguir-

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

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

◆ Es poden adaptar al nou pla d’estudis, sempre que tinguin alguna assignatura
aprovada.

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

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

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

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

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

◆ Aquells alumnes amb assignatures convalidades en l’actual pla d’estudis tenen el
mateix tractament que si obtinguessin qualificació.

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

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

El termini de presentació s’inicia dia 1 de juliol i finalitza el 15 de setembre.
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La sol·licitud d’adaptació no vincula l’alumne/a fins que l’exerceix al moment de
matrícula. En aquest moment és irreversible.

b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne/a.

Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat d’origen i les del pla
d’estudis de la URV

L’adaptació entre assignatures cursades a la universitat d’origen i les del pla d’estudis de
la URV pot venir donada per algun dels casos següents:

1. Quan l’alumne/a ha superat 60 crèdits en la universitat de procedència (vegeu el
punt 1 de l’apartat Trasllats d’expedients).

2. Quan l’alumne/a s’incorpora per preinscripció amb menys de 60 crèdits aprovats,
però amb possibilitat d’adaptació (vegeu el punt 2 de l’apartat Trasllats d’expedients).

L’adaptació té caràcter definitiu després de rebre el certificat oficial del trasllat de la
universitat d’origen i s’amplia, si s’escau, quan l’alumne/a ha superat assignatures a la
convocatòria de setembre.

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

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

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

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

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

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

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

En el moment de l’automatrícula, l’alumne/a s’ha de matricular també de les assig-
natures adaptades junt amb la resta. En el supòsit que l’alumne/a no tingui la resolució
expressa, es matricularà condicionalment i regularitzarà la matrícula quan tingui resolta
l’adaptació. Els centres han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir la
matriculació dels alumnes pendents de resolució d’adaptació, abans de la finalització
del període de matrícula.

CONVALIDACIONS

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

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

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

Procediment
Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de centre
abans del 15 de setembre, quan hagin de tenir efecte en el curs acadèmic següent.

En el cas d’alumnes que hagin estat reassignats amb posterioritat al 15 de setembre,
o assignats a partir de la preinscripció de setembre, el termini s’ampliarà fins al dia 20
d’octubre.

Han d’aportar la documentació següent:
◆ Instància dirigida al degà/director del centre.
◆ Expedient acadèmic quan els estudis s’hagin realitzat en centres de la Universitat

Rovira i Virgili o certificat acadèmic personal (original) dels estudis realitzats o fotocò-
pia confrontada quan els estudis s’hagin realitzar en altres universitats.

◆ Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s’hagin cursat
en una altra universitat.

◆ Fotocòpia del pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant, excepte quan es
tracti d’estudis realitzats en centres de la Universitat Rovira i Virgili.
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A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l’estranger
han de tenir en compte:

◆ Que els documents expedits a l’estranger siguin oficials, expedits per les autoritats
competents i legalitzats per via diplomàtica, excepte els programes de les assignatures, els
quals han d’anar acompanyats de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

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

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions acadèmi-
ques, com a mínim una vegada a l’any, abans del 30 de setembre, amb anterioritat al
termini de matrícula que s’ha fixat en el calendari. Les matrícules dels alumnes que pre-
sentaran la sol·licitud fins al 20 d’octubre es resoldrà abans del 31 d’octubre.

L’estudiant de nou accés pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació es
matricularà condicionalment i regularitzarà la matrícula quan tingui resolta la convali-
dació. Els centres han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir la matricu-
lació dels alumnes pendents de resolució de convalidació, abans de la finalització del
període de matrícula.

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

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

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

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

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

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

no susceptibles de nou examen.

PROGRAMES INTERNACIONALS

Els alumnes de la URV que participin en programes d’intercanvi internacionals
(Sòcrates, Erasmus, Tempus, etc.) es matricularan de les assignatures del pla d’estudis
que cursen a la Universitat al centre corresponent. En les assignatures objecte d’inter-
canvi es matricularan en el grup IE.

Els centres, si s’escau, comunicaran al vicerector d’Estudiants i Docència i al vice-
rector d’Investigació i Relacions Internacionals les assignatures de cada ensenyament
en les quals s’ha de crear el grup IE.

Si en el moment de la matrícula no es coneixen les assignatures concretes, es matricula-
ran en els grups previstos, i posteriorment la secretaria del centre efectuarà el canvi de grup.

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

Si l’alumne/a ho sol·licita, en l’expedició dels certificats podran especificar-se les
assignatures realitzades a través de l’intercanvi.

(Per a més informació els alumnes poden adreçar-se a l’Oficina de Relacions Inter-
nacionals o al BACU de cada centre.)

CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Caràcter general
Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d’examen per a
cadascuna de les assignatures i curs acadèmic.

Aquest dret està limitat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats i, en els
centres que ho determinin, en les assignatures de caràcter eminentment pràctic.

Aquestes convocatòries es duen a terme generalment:
Assignatures anuals
1a juny
2a setembre
Assignatures quadrimestrals
1r quadrimestre: 1a febrer, 2a juny o setembre, d’acord amb l’elecció del centre; 2n

quadrimestre: 1a juny, 2a setembre:
Facultat de Lletres setembre*
Facultat de Química juny o setembre*
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia setembre*
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials setembre

*Cal consultar la Guia del centre
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Facultat de Ciències Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut setembre
Facultat d’Enologia setembre
Escola Universitària d’Infermeria setembre*
Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta juny
Escola Universitària de Treball Social juny o setembre
EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre
EU de Ciències Empresarials Dr. Manyà setembre
Escola Universitària de Turisme Bettatur setembre
Els alumnes que cursin en altres centres assignatures ofertes com a crèdits lliures

hauran de tenir en compte l’elecció de convocatòria en aquell centre.

Finalització de la carrera
Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures anuals (o l’equivalent
d’assignatures quadrimestrals) de plans no renovats, o 27 crèdits de plans renovats per
finalitzar els estudis, s’autoritza una convocatòria addicional d’exàmens. Aquests alum-
nes s’han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen dret a presentar-se a
exàmens a la convocatòria de febrer, juny i setembre del mateix curs. Els estudiants que
vulguin gaudir de la convocatòria addicional han de comunicar-ho a la secretaria del
centre abans del 15 de desembre (o 30 d’abril en el cas dels ensenyaments que s’inicien
al febrer) (vegeu l’apartat Terminis de matrícula de la Normativa de matrícula).

Aquestes convocatòries es duran a terme:
Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals
1a febrer 1r quadrimestre: febrer
2a juny juny
3a setembre setembre

2n quadrimestre: febrer
juny
setembre

En el cas de finalització d’estudis per adaptació, convalidació o reconeixement de
crèdits, les úniques convocatòries d’examen seran les establertes en el calendari acadè-
mic i, per tant, els alumnes que finalitzin l’ensenyament mitjançant algun dels supòsits
esmentats s’hauran d’ajustar a les convocatòries indicades i sol·licitar el títol posterior-
ment.

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

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

2n quadrimestre: desembre
gener

EXÀMENS

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

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

◆ Als exàmens i proves, els alumnes s’han d’identificar presentant el carnet d’estudi-
ant URV o el DNI o passaport. El professor/a els pot demanar la identificació en qualse-
vol moment de l’examen o prova.

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

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

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

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

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

◆ Els alumnes que per solapament d’horaris i dia en les convocatòries en un mateix
ensenyament, simultaneïtat d’estudis o per causes de força major no puguin assistir a un
examen, corresponent a una de les convocatòries previstes, abans de la data establerta
podran sol·licitar al centre ser examinats en una altra data.

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

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

◆ Els treballs i les memòries de pràctiques podran tornar-se als estudiants a petició
pròpia fins al curs acadèmic següent. Finalitzat aquest període es considerarà que els
alumnes renuncien a la devolució. La reproducció total o parcial o la utilització per a
qualsevol altre fi ha de comptar amb l’autorització explícita de l’autor o autors.

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

QUALIFICACIONS

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

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

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

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

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

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

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

l’horari, el lloc i la data en què durà a terme la revisió dels exàmens, que es farà, com a
màxim, dintre dels 10 dies següents a la publicació de les qualificacions. El professor, si
així ho demana l’alumne/a, farà la revisió mostrant l’examen, treball, etc. realitzat per
l’estudiant.

◆ En el cas que l’alumne/a no estigui d’acord amb el resultat de la revisió, té la pos-
sibilitat de recórrer contra la qualificació final de les assignatures que aparegui a les
actes segons el procediment següent:

1. Presentar una reclamació per escrit davant el professor/a al registre de l’edifici
corresponent.

2. Contra la resolució escrita del mateix professor/a, l’estudiant pot fer una reclama-
ció davant el president/a de la comissió acadèmica en el termini màxim de 10 dies des-
prés de la notificació anterior, el qual la posarà en coneixement del director/a del
departament afectat.

3. El departament nomenarà obligatòriament un tribunal constituït per tres membres
dels quals com a mínim dos han de ser professors ordinaris i cap d’ells ha d’haver parti-
cipat en la primera avaluació. Aquest tribunal, un cop vist l’examen, treball, etc., haurà
de decidir si ratifica la qualificació del professor/a, si la rectifica o si torna a avaluar
l’alumne/a.
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4. El tribunal emetrà una resolució sobre la qualificació obtinguda per l’estudiant
presentant un informe tècnic detallat al cap del departament i al president/a de la
comissió acadèmica. El cap del departament notificarà la resolució d’aquest tribunal
per escrit a l’estudiant.

5. En cas de rectificació de la qualificació, el president/a del tribunal ha de fer cons-
tar la nova qualificació en una acta addicional, la qual ha de ser signada per tots els
membres del tribunal.

PERMANÈNCIA

Àmbit d’aplicació
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 1497/1987 sobre directrius generals comunes de plans d’estudis dels títols uni-
versitaris 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 similars als anteriors. S’aplica en tots els centres integrats
i adscrits a la URV.

Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat d’altres universitats que vulgui continuar
els seus estudis a la URV.

Límits mínims de matriculació
S’estableix en 60 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un alumne/a
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 de crèdits mínims en què s’ha de matricular un
alumne/a de la URV que es matricula per primera vegada en un segon ensenyament de
la URV i continua els estudis en el primer ensenyament.

En els supòsits no compresos en el paràgraf anterior, el mínim de crèdits en què s’ha
de matricular un alumne/a de la URV és de 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/a segueixi estudis per la via de simultaneïtat a la URV, haurà de matricular-se
d’un mínim de 30 crèdits en cadascun dels ensenyaments, excepte en aquell en que el
nombre de crèdits que manquin per acabar els estudis o per poder canviar de cicle sigui
inferior.

En tot cas, l’alumne/a s’ha de matricular de les assignatures troncals matriculades i
no superades en el curs anterior.

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 el de l’increment d’un 20% sobre el total de crè-
dits de què consta l’ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament previstos a
l’itinerari curricular. No es tenen en compte, a efectes d’aquesta norma, els crèdits
obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement.

Alumnes de primer curs
L’alumne/a de nou ingrés en un ensenyament ha d’obtenir en el primer curs acadèmic,
en un mínim de dues assignatures troncals o obligatòries d’Universitat, un mínim de 12
crèdits. No es tenen en compte, a efectes d’aquesta norma, els crèdits obtinguts per
convalidació i adaptació.

Quan d’acord amb l’apartat anterior 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
acadèmic i 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 i per una sola vegada més.

L’alumne/a que es trobi en la situació de no poder 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 ensenyament, 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 serà objecte de revisió al cap de dos anys
d’entrar en vigor.
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TAULA D’EQUIVALÈNCIES I MITJANA PONDERADA

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

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

Per tot això queda establert el següent quadre de qualificacions i equivalències:
Nota qualitativa Nota quantitativa Equivalència
Suspens Menys de 5 0
Aprovat compensat 5 1
Aprovat 5-6,5 1
Notable 7-8,5 2
Excel·lent 9-10 3
Matrícula d’honor 10 4

Mitjana ponderada
Quan sigui necessari fer una ponderació de les qualificacions esmentades, s’efectuarà
seguint el criteri següent:

Alumnes que han finalitzat els estudis
La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d’ells pel valor de la qualifica-

ció que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividida pel nombre
de crèdits totals de l’ensenyament corresponent o els realment cursats, en el cas
d’haver-los superat, per ajustar-se a la distribució del pla d’estudis. En els expedients
amb reconeixement de crèdits sense qualificació, la ponderació a realitzar tindrà en
compte que la divisió es farà pel nombre de crèdits totals de l’ensenyament, i es restarà
el nombre de crèdits reconeguts.

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

dels crèdits superats multiplicats cadascun d’ells pel valor de la qualificació que corres-
pongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits
matriculats durant el seus estudis.

b) Si la ponderació ha de cobrir tan sols el curs immediatament anterior: la suma
dels crèdits superats el curs anterior multiplicats cadascun d’ells pel valor de la qualifi-
cació que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nom-
bre de crèdits totals matriculats el curs anterior.

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

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

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

de col·laboració que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura es determinarà d’acord
amb la taula d’equivalències que estableixin les corresponents convocatòries al BOE.

ACCÉS ALS SEGONS CICLES

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

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

Amb l’establiment dels complements de formació es pretén aconseguir que
l’alumne/a, un cop hagi obtingut un títol de primer cicle, pugui tenir accés al segon
cicle d’altres ensenyaments de 1r i 2n cicle o de només 2n cicle.

De la mateixa manera, un alumne que ha acabat el primer cicle d’una carrera de 1r
i 2n cicle pot accedir al 2n cicle d’una altra carrera diferent de també 1r i 2n cicle, o de
només 2n cicle.

Per tant, es poden donar els casos següents:
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1. Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una llicenciatura/enginye-
ria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.

P.e.:
Un diplomat en Ciències Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en Admi-

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

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

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

cicle de la llicenciatura en Química (1r i 2n cicle).
L’alumne obtindrà el títol de Llicenciat en Química.
3. Passar d’una diplomatura/enginyeria (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n

cicle).
P.e.:
Un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social i Cultu-

ral. L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Treball Social i Llicenciat en Antro-
pologia Social i Cultural.

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

P.e.:
Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura de Psicologia passa a la llicenciatura

en Psicopedagogia (2n cicle).
L’alumne obtindrà una titulació Llicenciat en Psicopedagogia.
Ara bé, la incorporació a segons cicles que no són continuació directa dels primers

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

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

A continuació, es presenta un quadre sobre com aquest tema afecta els ensenya-
ments impartits actualment per la URV.

ÀREA D’HUMANITATS

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

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

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

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

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

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

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

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

CF: complements de formació
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ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT 

Amb el 1r cicle aprovat de al 2n cicle de
Llicenciatura en Medicina Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF
(1r i 2n cicle) Llicenciatura en Ciències i Tecnologia Aliments (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Odontologia (1r i 2n cicle) amb CF

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

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

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

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Amb el 1r cicle aprovat de al segon cicle de
Llicenciatura en Administració Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
i Direcció d’Empreses Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
(1r i 2n cicle) Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF

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

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

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

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

Amb el títol obtingut de
Diplomatura en Ciències Empresarials Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (1r i 2n cicle) amb CF
(1r cicle) Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF

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

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

Mestre: Educació Especial (1r cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Mestre: Educació Infantil (1r cicle) Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
Mestre: Educació Física (1r cicle) Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

(1r i 2n cicle) (només els alumnes d’Educació Física) amb CF
Mestre: Educació Musical (1r cicle)
Mestre: Educació Primària (1r cicle)
Mestre: Llengua Estrangera
(1r cicle)

Diplomatura en Educació Social Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
(1r cicle) Llicenciatura en Psicopedagogia (1r i 2n cicle) amb CF

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

ENSENYAMENTS TÈCNICS

Amb el 1r cicle aprovat de
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF

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

Amb el títol obtingut

ET Industrial: Química Industrial Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
(1r cicle) Enginyeria Química (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
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Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF

ET Industrial: Electricitat Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF

ET Industrial: Electrònica Industrial Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
(1r cicle) Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) sense CF

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

ET Agrícola: Indústries Agràries Enginyeria Agrònoma (1r i 2n cicle) sense CF
i Alimentàries (1r cicle) Enginyeria Forestal (1r i 2n cicle) sense CF

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

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

ET Informàtica de Sistemes Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

TOTES LES ÀREES

Obtingut qualsevol títol de primer Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (1r i 2n cicle)
cicle o superat el primer cicle de Llicenciatura en Documentació (2n cicle)
qualsevol titulació, pot accedir a Llicenciatura en Humanitats (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Lingüística (2n cicle)
Llicenciatura en Periodisme (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Traducció i Interpretació (1r i 2n cicle) amb CF

Accés al 2n cicle d’ensenyaments de 1r i 2n cicle
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés als segons cicles dels ensenyaments de
la Universitat Rovira i Virgili els plans d’estudis dels quals estiguin estructurats en pri-
mer i segon cicle. Queda exclòs d’aquesta regulació l’accés als ensenyaments de
només segon cicle, el qual s’ha de regular específicament.

Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un primer i un segon cicle
accedeixen al segon cicle correlatiu sense més limitacions que les establertes al corres-
ponent pla d’estudis.

Els alumnes que vulguin incorporar-se a un segon cicle que no és correlatiu del pri-
mer cicle que han superat han de complir els requisits establerts reglamentàriament. En
aquest cas, l’accés al segon cicle està condicionat per la capacitat del centre que impar-
teix l’ensenyament; els alumnes que desitgin acollir-se a aquest supòsit han de presen-
tar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que la Junta de Govern
estableixi.

Per al supòsit previst en el paràgraf anterior, la Junta de Govern ha de determinar el
nombre de places. El càlcul es fa partint del nombre d’alumnes que la memòria de
posada en funcionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon cicle. Les
places ofertes resulten de la diferència entre el nombre d’alumnes previstos en la
memòria i el nombre d’alumnes provinents de primer cicle del mateix ensenyament
que s’hi matriculi. No obstant això, per acord de les universitats catalanes, les places
que s’ofereixen per a l’accés del segon cicle de l’ensenyament d’Administració i Direc-
ció d’Empreses són un 25% de les places de primer curs d’aquest ensenyament.

Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s’obre un procés de
selecció per adjudicar les places disponibles. L’òrgan de selecció és una comissió
d’accés que cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-ne la
composició i el procediment de nomenament dels membres. Un mateix centre pot
crear més d’una comissió d’accés.
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Cada junta de centre ha d’establir els criteris de selecció que emprarà la comissió
d’accés i la ponderació relativa de cadascun. En qualsevol cas, com a criteri de selecció
preferent ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel sol·licitant,
sense perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ser objecte de valora-
ció si s’aplica algun altre criteri que s’estableixi. La junta de centre també pot preveure
dins del procés que la comissió d’accés realitzi una entrevista amb els sol·licitants.

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

SOL·LICITUDS DE TÍTOLS

Quan un alumne hagi finalitzat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corres-
ponent.

En el cas de finalització d’estudis per adaptació, convalidació o reconeixement de crè-
dits, l’alumne/a s’haurà d’ajustar a les convocatòries indicades per poder sol·licitar el títol.

S’adreçarà a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació neces-
sària i de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit. En aquests moments la docu-
mentació és la següent:

◆ DNI (original i fotocòpia),
◆ títol amb el qual s’ha accedit als estudis (original i fotocòpia),
◆ i pagament de les taxes que estableix el Decret de preus.
El nom i cognoms que figuren en el títol homologat seran els que consten al Registre

Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar a la sol·licitud
de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament correspongui.

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

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

PREMIS EXTRAORDINARIS DE FINAL D’ESTUDIS

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

Amb aquesta finalitat s’estableix:
1. Es considerarà que poden optar a aquests premis els alumnes que hagin finalitzat

els estudis amb la mitjana més alta, sempre que com a mínim obtinguin la qualificació
de notable.

El centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes. En el cas de plans
antics, la mitjana serà aritmètica i, en el de plans nous, se seguiran els criteris establerts
en l’apartat Taula d’equivalències i mitjana ponderada

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA DE CONFIGURACIÓ DE L’OFERTA DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

Els centres, a través de les seves comissions acadèmiques, hauran de procurar garantir
als alumnes una oferta específica de crèdits lliures mitjançant els acords corresponents
amb els departaments afectats o amb altres institucions. Atenent la realitat de cada cen-
tre i, específicament, la diversificació d’ensenyaments que s’hi imparteixen, aquesta
oferta específica hauria de contribuir al fet que els alumnes puguin cursar el 30% de
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crèdits lliures que obligatòriament han de fer fora del propi ensenyament. En la mesura
del que sigui possible, aquesta oferta específica s’hauria d’anar incorporant a l’oferta
programada i anunciada anualment amb la resta de l’ensenyament curricular.

Els alumnes poden obtenir el nombre de crèdits previstos en el pla d’estudis com a
crèdits de lliure elecció a través de:

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

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

◆ Les assignatures cursades en altres universitats dins del conveni amb l’Institut Joan
Lluís Vives (fins a un 100%).

◆ Les assignatures o cursos o altres activitats complementàries de formació suscepti-
bles de ser reconegudes.

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

Proposta de l’oferta d’assignatures
Curriculars
Les comissions acadèmiques han de determinar, abans del mes de maig, les assigna-

tures dels plans d’estudis que tenen adscrits, les que ofereixen com a crèdits de lliure
elecció per a alumnes d’altres ensenyaments, amb les restriccions que se’ls aplicarà, i el
nombre de places que ofereixen, que no podrà ser inferior a 10.

L’oferta hauria d’incloure assignatures que constin en l’itinerari a 1r curs pel seu
caràcter introductor i bàsic, així com les que integren els complements de formació exi-
gits per accedir al segon cicle, i optatives activades dels plans renovats, amb les úni-
ques excepcions que fixin les comissions acadèmiques dels centres.

En el cas que l’oferta vagi adreçada a alumnes d’altres ensenyaments no adscrits al
centre, el vicerector d’Estudiants i Docència ho trametrà als centres corresponents, per
tal que les comissions acadèmiques informin sobre la conveniència o no que les assig-
natures s’adrecin als seus alumnes. En funció de l’informe obtingut, s’adequarà l’oferta.

Extracurriculars
Igualment, els departaments i centres adscrits han de proposar les assignatures

extracurriculars que ofereixen i determinar-ne els continguts, nombre de crèdits, restric-
cions de matrícula, mecanismes d’avaluació i professorat responsable. Aquestes assig-
natures hauran de tenir un mínim de 4,5 crèdits, i s’hauran d’oferir un mínim de 30
places.

Els departaments, a l’hora de concretar l’oferta, hauran de procurar incloure matè-
ries específiques i instrumentals programades per a aquesta finalitat que siguin d’interès
general per a tots els estudiants de la Universitat.

El vicerector d’Estudiants i Docència, tenint en compte els alumnes a qui vagi adre-
çada l’assignatura extracurricular, trametrà la informació als centres corresponents per
tal que les comissions acadèmiques informin sobre la conveniència o no que les assig-
natures s’adrecin als seus alumnes. En funció de l’informe obtingut, s’adequarà l’oferta.

Proposta de l’oferta d’activitats a reconèixer
Els centres, departaments i l’Institut de Ciències de l’Educació podran demanar que
algunes de les activitats que organitzen o que coorganitzen (jornades, seminaris, cursos,
etc.) siguin reconegudes com a crèdits lliures per als alumnes que les segueixen amb
aprofitament. La petició es trametrà a les comissions acadèmiques de centre compe-
tents en els ensenyaments potencialment interessats. En funció de l’informe obtingut,
podran incloure o no el reconeixement.

En el cas que l’activitat no estigui totalment organitzada pels centres o departaments
de la URV, els alumnes hauran d’abonar l’import fixat en els preus públics correspo-
nents a l’hora de matricular-se del reconeixement.

El centres i departaments programaran les activitats a reconèixer en els períodes
següents:

1. Les que es desenvoluparan entre octubre i gener han de ser aprovades per les
comissions acadèmiques corresponents abans del 15 d’octubre.

2. Les que es desenvoluparan entre febrer i maig han de ser aprovades per les
comissions acadèmiques corresponents abans del 31 de gener.
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Les activitats han d’estar autoritzades abans d’iniciar-se. En tot cas, s’ha d’establir un
professor/a del centre o del departament, responsable de l’activitat realitzada com a crèdit
lliure, que avaluarà l’aprofitament de l’alumnat. El professor/a preferiblement serà el
director/a o coordinador/a de l’activitat organitzada. L’equivalència serà de 10h/1 crèdit.

Ratificació de l’oferta
1. Durant el mes de juny, la Comissió de Docència i Convalidacions ratificarà

l’oferta d’assignatures curriculars i extracurriculars aprovada per les comissions acadè-
miques o els consells de departament.

A continuació, i abans d’acabar el mes, els centres i departaments, segons corres-
pongui, han de fer pública l’oferta definitiva incloent-hi l’horari previst i el lloc de rea-
lització.

A partir del mes de juliol els alumnes l’hauran de poder consultar a través de la
web, i es prepararà informàticament el procés de matriculació.

2. Les comissions acadèmiques, una vegada s’hagi aprovat l’oferta d’activitats a
reconèixer de cada període, ho hauran de comunicar al vicerector d’Estudiants i
Docència per al seu coneixement i per a la corresponent codificació.

Al mateix temps, ho hauran de traslladar a tots els centres per tal que en donin difu-
sió en el format corresponent.

Control econòmic
En finalitzar el període d’inscripció d’alumnes a les activitats susceptibles de ser reco-
negudes, el centre/departament/institut haurà de lliurar al Servei de Gestió Acadèmica
una relació dels alumnes de la URV inscrits, acompanyada d’un resum dels ingressos
obtinguts, que es trametrà posteriorment al Servei de Gestió Econòmica.

El centre/departament/institut podrà fer un ingrés de l’import recaptat al seu pressu-
post, carregar les despeses corresponents, utilitzar els ingressos com a fons de funciona-
ment i justificar les despeses posteriorment al Servei de Gestió Econòmica.

Per cada alumne/a i crèdit reconegut, el centre/departament haurà d’ingressar a la
Universitat l’import del preu del crèdit corresponent a l’experimentalitat 1, d’acord amb
el Decret de preus públics.

4  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aprova el títol propi de Graduat/da Supe-
rior en Ciència i Mètode en Infermeria, que figura com a annex:

GRADUAT SUPERIOR EN CIÈNCIA I MÈTODE EN INFERMERIA

1. Introducció. Els arguments que justifiquen aquesta necessitat abracen des del legítim
dret al desenvolupament i creixement professional  (l’LRU permet el desenvolupament de
les disciplines acadèmiques en funció de la seva especificitat mitjançant els tres cicles),
fins al desenvolupament de la investigació en l’àrea de coneixement pròpia i la preparació
per a l’elaboració del treball infermer en les àrees de gestió, docència i recerca.

En l’àmbit educatiu occidental gran part dels països tenen titulacions de segon i ter-
cer cicle en Infermeria. En la majoria d’aquests països, no obstant això, existeix una fle-
xibilitat àmplia en els itineraris curriculars i les carreres professionals.

2. Pla d’estudis. L’ensenyament de segon cicle s’estructura en dos anys acadèmics,
que inclouen assignatures obligatòries, optatives i de lliure configuració.

El total de crèdits a cursar és de 150.
Les assignatures optatives d’aquest ensenyament tenen un marcat perfil professiona-

litzador en els camps de la gestió de cuidatges, cos epistemològic, recerca, així com de
l’educació per a la salut.

Els crèdits de lliure elecció es triaran a partir de l’oferta general que la Universitat
Rovira i Virgili disposa per a aquesta finalitat.

3. Nombre de places d’entrada: 50 alumnes.
4. Personal docent. Atesa l’especificitat de l’ensenyament no es considera la dotació

de personal titular de cossos docents universitaris i es proposa la contractació de profes-
sors associats i contractats. Hi haurà un professor/a titular que assumirà les tasques de
coordinació del programa i realitzarà les funcions de cap d’estudis.

5. Estudi econòmic de viabilitat. Ha de mantenir l’equilibri entre els ingressos i les
despeses. Els alumnes i els professors inscrits en aquest ensenyament no es tindran en
compte per al repartiment de les partides pressupostàries de la URV entre centres i
ensenyaments.

6. L’ensenyament ha de ser autosostenible, sota la responsabilitat directa del centre.
7. El professorat associat i contractat per impartir aquest ensenyament és indepen-

dent de la plantilla de l’ensenyament d’Infermeria.
8. El títol propi de Graduat/da Superior s’haurà de cenyir a la normativa general de

títols propis de la Universitat.
9. El pla d’estudis s’aprovarà en una propera Junta de Govern.
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5  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts a accions
específiques de suport a la recerca (ACCES 99), que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ACCIONS ESPECÍFIQUES
DE SUPORT A LA RECERCA (ACCÉS 99)

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts puntuals a investigadors que
portin a terme accions específiques de suport a la recerca que impulsin la incorporació
del grup a fonts de finançament públiques o privades de la investigació.

SOL·LICITANTS

Podran presentar sol·licituds en aquesta convocatòria investigadors, adscrits als grups
de recerca de la URV, la majoria dels quals no gaudeixin de cap ajut públic o privat a la
investigació.

L’acció per la qual es rep l’ajut es durà a terme durant el període de vigència
d’aquesta convocatòria.

FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds es formalitzaran segons model normalitzat.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
a) Breu memòria que inclogui objecte i descripció de l’acció, interès i oportunitat,

pressupost i calendari de realització.
b) Curricula vitarum dels investigadors que s’inclouen en la sol·licitud. En cas que el

Servei de Gestió de la Recerca disposi del CV actualitzat, aquests documents no caldrà
presentar-los.

Les sol·licituds portaran el vistiplau del responsable del grup al qual es trobi adscrit
l’investigador/a sol·licitant.

2. Les sol·licituds, amb la documentació especificada al punt anterior, es presentaran al
Servei de Gestió de la Recerca durant tot el temps en què la convocatòria estigui oberta.

AVALUACIÓ, RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

1. Per avaluar les sol·licituds es valorarà:
a) La viabilitat de portar a terme l’acció especificada.
b) La incidència que aquesta acció pugui tenir en la incorporació dels sol·licitants a

fonts de finançament públiques o privades.
2. Tindran prioritat les sol·licituds que, a més, compleixin els criteris següents:
a) Investigadors que han presentat sol·licituds en les convocatòries públiques i/o pri-

vades durant els darrers dos anys i que hagin estat denegades.
b) Accions específiques que impliquin augmentar la qualitat i la productivitat del

grup, d’acord amb els criteris d’avaluació establerts per la URV.
c) Investigadors que presentin projectes interdisciplinaris.
d) Investigadors que s’incorporin a l’activitat investigadora i que no hagin rebut

anteriorment cap ajut públic o privat.
3. El Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals s’encarregarà del procés

d’avaluació. En finalitzar l’any natural, informarà la Comissió de Recerca i la Junta de
Govern dels ajuts concedits i dels resultats assolits.

4. La resolució de les sol·licituds es notificarà als sol·licitants en el termini màxim de
dos mesos des de la data de presentació de les sol·licituds

RENÚNCIA

En cas que es renunciï a l’ajut concedit, s’haurà de fer mitjançant una comunicació
escrita, adreçada al vicerector d’Investigació i Relacions Internacionals, en la qual es
faran constar els motius de la renúncia.

PAGAMENT DELS AJUTS

1. Els ajuts concedits podran finançar totalment o parcialment el pressupost presentat.
2. L’import de l’ajut serà lliurat en un sol termini al beneficiari. Es concedirà, com a

màxim, un ajut per grup de recerca de la URV al qual estiguin adscrits els sol·licitants.
3. Aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 480 i

2213 del codi programa 98 96E del pressupost de la Universitat.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

1. Desenvolupar l’acció amb els objectius proposats i els terminis establerts. És
necessari per modificar qualsevol de les condicions de gaudiment de l’ajut, sol·licitar
l’autorització prèvia al Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals.

2. En el termini màxim d’un mes des de la data d’acabament de l’acció, caldrà
enviar al Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals la documentació
següent:
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a) Breu informe de l’investigador responsable de l’acció en què n’exposi el desenvo-
lupament.

b) Certificat signat pel responsable del Servei de Gestió Econòmica de la Universitat
que detalli la despesa realitzada per conceptes i acrediti que correspon als justificants
que consten a la Universitat.

INCOMPATIBILITATS

Gaudir d’un ajut dins d’aquesta convocatòria és incompatible amb els concedits en les
convocatòries pròpies de la URV que s’especifiquen a continuació: Programa de Perso-
nal de Suport a la Recerca i Institut d’Estudis Avançats.

DISPOSICIONS FINALS

El Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals de la URV s’encarregarà de
resoldre les qüestions no previstes en aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de
l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de repo-
sició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notifica-
ció d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992.

6  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aproven les modificacions dels reglaments
del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i del Departament de
Filologia Anglogermànica, que figuren com a annex:

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL DEPARTAMENT 
D’ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES

ARTICLE 7
El Consell del Departament està constituït de la següent manera:

a) El director/a i el secretari/ària del Departament.
b) Tot el professorat i personal investigador amb dedicació a temps complet.
c) Una representació del professorat a temps parcial que hi estigui adscrit, en una

proporció d’un per cada sis o fracció.
d) Tot el personal acadèmic en formació que hi estigui adscrit.
e) Una representació de l’alumnat de tots els ensenyaments, inclòs el dels ensenya-

ments de tercer cicle conduents a l’obtenció del títol de Doctor/a, en els quals el depar-
tament imparteix docència, en una proporció d’un per cada deu o fracció del total de
membres del Consell. En cas de solució no única es triarà la mínima.

f ) Tots els membres del personal d’administració amb dedicació a temps complet
que hi estiguin adscrits.

ARTICLE 8
Els membres electes del Consell es renovaran tots cada tres anys, llevat els representants
dels estudiants, que es renovaran el primer trimestre de cada curs acadèmic.

S’escolliran més representants al Consell previstos en l’article 7 apartat c sempre
que els canvis en el nombre del professorat a temps parcial obliguin a augmentar-ne el
nombre, i s’elegiran tots de nou si en calgués disminuir el nombre.

ARTICLE 12
En l’escrit de la convocatòria s’indicarà el lloc, l’hora de reunió i l’ordre del dia. A més,
s’adjuntarà una còpia dels documents que calgui o bé, si s’escau, aquests es dipositaran
a la secretaria del Departament.

ARTICLE 30
En cas d’absència del director/a, el secretari/ària n’assumirà provisionalment les funci-
ons; en cas d’absència d’ambdós, el director/a podrà designar el seu substitut/a. En cas
de no haver estat nomenat ningú, assumirà les funcions el professor/a amb dedicació a
temps complet de més edat.

ARTICLE 31
La Junta de Departament està formada per:

a) El director/a, el secretari/ària del Departament.
b) Els caps de les seccions.
c) Un representant elegit/da pel professorat i entre el professorat dels cossos docents

de TEU, TEU interí, el professorat associat i el personal acadèmic en formació, mem-
bres del Departament.
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ARTICLE 33
El mandat de la Junta serà de tres anys i es renovarà quan ho faci la totalitat dels mem-
bres electes del Consell.

ARTICLE 37
El mandat dels caps de secció serà de tres anys i la renovació es farà després de cada
renovació de la totalitat dels membres electes del Consell.

La proposta de modificació del Reglament pel Consell de Departament és la
següent:

Article 7, punt c: Fer que tots els professors associats siguin membres del Consell
amb límit del 15%.

“Tots els professors a temps parcial amb un màxim del 15% de membres del Consell
de Departament, sempre i que aquest límit no contradigui l’article 55 dels Estatuts de la
Universitat Rovira i Virgili.”

Article 8: Adaptar-lo a la modificació del punt c de l’article 7.
“Els membres electes del Consell es renovaran tots cada tres anys, llevat els repre-

sentats dels estudiants, que es renovaran el 1r trimestre de cada curs acadèmic.
En el cas de que el nombre de professors a temps parcial superi el previst en l’article

7 apartat c, es procedirà a realitzar eleccions entre ells.”
Article 12: Afegir la possibilitat de fer públics els documents de la convocatòria del

Consell.
“En l’escrit de la convocatòria s’indicarà el lloc, l’hora de reunió i l’ordre del dia. A

més, s’adjuntarà una còpia dels documents que calgui o bé, si s’escau, aquests es dipo-
sitaran a la Secretaria del Departament. També es poden fer públics, per mitjans elec-
trònics, per als membres del Consell del Departament.”

Article 30: Afegir els caps de seccions com a substituts del cap de Departament.
“En cas d’absència del director/a, el secretari/ària n’assumirà provisionalment les

funcions; en cas d’absència d’ambdós, el director/a podrà designar el seu substitut/a. En
cas de no haver estat nomenat ningú, assumirà les funcions el cap de secció amb més
antiguitat com a professor del Departament.”

Article 31: Eliminar l’apartat c.
Article 33: Eliminació. La Junta del Departament es renova a mesura que es renoven

els càrrecs que la formen.
Article 37: No obligar a renovar els caps de seccions cada vegada que hi ha renova-

ció del Consell de Departament.
“El mandat dels caps de secció serà de tres anys.”

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA

L’objecte del present reglament és desenvolupar a efectes pràctics els Estatuts de la URV
pel que afecta al Departament de Filologia Anglogermànica.

TÍTOL I

Disposicions generals

ARTICLE 1
1. El Departament de Filologia Anglogermànica és una unitat bàsica encarregada

d’organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i impartir els ensenyaments propis de
les seves àrees de coneixement, dins de la Facultat de Lletres, Facultat de Ciències de
l’Educació, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, així com en qualsevol
centre que es creï a l’empara de l’article 7 de la Llei de reforma universitària.

2. Les àrees de coneixement que integren el Departament de Filologia Anglogermà-
nica són:

a) Filologia Alemanya.
b) Filologia Anglesa.

ARTICLE 2
Són funcions del Departament, d’acord amb l’article 18 dels Estatuts de la Universitat
Rovira i Virgili:

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 la investigació relativa a l’àrea o àrees de
coneixement de la seva competència.

c) Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat i cursos d’especialitza-
ció, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en
l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.
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d) Decidir, escoltats prèviament els centres, el professorat que exercirà la docència
en les matèries de la seva competència.

e) Impulsar i facilitar l’actualització i la renovació científica i pedagògica, i la for-
mació permanent dels seus membres.

f) Proposar els membres titulars i suplents que hauran d’integrar les comissions
encarregades de resoldre la provisió de places de professorat dels cossos docents uni-
versitaris.

g) Contractar professorat associat de caràcter temporal i ajudants o ajudantes
d’acord amb els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, i la normativa que la Junta de
Govern estableixi en aquest sentit.

h) Atorgar beques de recerca pròpies de la Universitat d’acord amb els Estatuts de la
Universitat Rovira i Virgili i la normativa que la Junta de Govern estableixi en aquest sentit.

i) Proposar l’establiment, la modificació o la supressió de les matèries dels plans
d’estudis relatives a les seves àrees de coneixement.

j) Administrar els recursos que se li assignin per al compliment de les seves funcions.
k) Proposar les necessitats de places de personal acadèmic i fer-ne la sol·licitud de con-

vocatòria, així com proposar les necessitats de places de personal d’administració i serveis.
l) Cooperar amb els centres i instituts de la mateixa universitat i entre aquests, i amb

altres organismes i entitats públiques i privades en la realització de programes d’investi-
gació i docents.

m) Totes les altres que la normativa vigent, els Estatuts de la Universitat Rovira i Vir-
gili i les normes que els desenvolupin els atribueixin.

TÍTOL II

Dels membres del departament

ARTICLE 3
1. D’acord amb el que estableix l’article 12.1 dels Estatuts de la Universitat Rovira i

Virgili, aquest Departament inclou tot el personal docent i investigador corresponent a
les àrees de coneixement de Filologia Alemanya i Anglesa.

2. D’acord amb l’article 120 dels dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, el
personal acadèmic del Departament, està constituït per:

a) Professorat dels cossos docents universitaris previstos a la legislació vigent.
b) Professorat contractat: professorat associat estranger de caràcter permanent, pro-

fessorat associat de caràcter temporal, professorat visitant i professorat emèrit.
c) Personal investigador.
d) Personal acadèmic en formació: ajudants i becaris de recerca.
3. Els membres del Departament tindran els drets i deures reconeguts en el present

Reglament, en els articles 122 i 123 dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, així
com en les disposicions pertinents de la legislació vigent.

TÍTOL III

Dels òrgans del departament, de la seva composició i funcions

Subtítol I: preliminar

ARTICLE 4
Els òrgans de govern del Departament són: el Consell de Departament, el director/a i el
secretari/ària.

També hi haurà diverses comissions. Les comissions són òrgans d’assessorament,
informació i gestió, per delegació, que entenen en els assumptes que els són propis o
que els puguin ser encomanats.

Sense prejudici de la constitució d’altres que es puguin considerar convenients en
un futur, les comissions delegades del Consell de Departament de Filologia Angloger-
mànica són:

a) Comissió Permanent.
b) Comissió de Doctorat i Tercer Cicle.

Subtítol II: del director/a i del secretari/ària

ARTICLE 5
1. El director/a del Departament exerceix la direcció, coordinació i representació

del Departament.
2. El Consell de Departament elegirà el director/a del Departament entre els catedrà-

tics d’universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyin. En cas que no hi hagi
cap catedràtic/a d’universitat candidat/a o que havent-n’hi algun/a, no hagi obtingut el
suport mínim d’un terç dels membres del Consell de Departament, podrà ser candidat/a
qualsevol membre dels cossos docents universitaris amb plena capacitat investigadora.

3. La durada del mandat del director/a de Departament serà de tres anys, amb possibi-
litat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector/a.

Núm. 6



Full Oficial 28 / Junta de Govern de 29 d’abril de 199958

4. El director/a podrà ser revocat, d’acord amb l’article 193 dels Estatuts de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, mitjançant un acord del Consell de Departament, si aquest
aprova per majoria absoluta la corresponent moció de censura, que haurà de ser pre-
sentada i avalada per les signatures d’una tercera part dels membres del Consell.

5. En cas de renúncia o revocació del director/a, el professor/a ordinari més antic es
farà càrrec accidentalment de la gestió del Departament i convocarà eleccions en el ter-
mini de quinze dies lectius.

6. En cas d’absència temporal del director/a, aquest delegarà les seves funcions en
un professor/a amb dedicació a temps complet.

ARTICLE 6
Són funcions del director/a, segons l’article 68 dels Estatuts de la Universitat Rovira i
Virgili:

a) Representar el Departament.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament.
c) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els acords.
d) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament.
e) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit al

Departament.
f) Subscriure contractes per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o

artístic, d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.
g) Totes les altres funcions relatives al Departament que ni els Estatuts de la Univer-

sitat Rovira i Virgili ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

ARTICLE 7
1. El secretari/ària del Departament serà proposat pel director/a del Departament,

d’entre els professors amb dedicació a temps complet. El secretari/ària col·laborarà en
la coordinació del Departament, s’encarregarà de la redacció i la custòdia de les actes
de les sessions del Consell de Departament i de l’expedició de certificats dels acords
que s’hi hagin pres.

2. En cas de renúncia o revocació del secretari/ària, el director/a proposarà en el ter-
mini de quinze dies lectius un nou secretari/ària.

Subtítol III: de les comissions

ARTICLE 8
1. La Comissió Permanent és un òrgan d’assessorament, informació i gestió del

Departament de Filologia Anglogermànica.
2. La Comissió Permanent està formada per:
a) 4 professors del Departament.
b) El director/a del Departament, que la presideix.
3. En l’absència del director/a, la Comissió Permanent serà presidida per la persona

en qui aquest/a delegui.
4. La convocatòria de la reunió de la Comissió Permanent la farà el secretari/ària del

Departament en nom del director/a.
5. La Comissió Permanent quedarà constituïda en primera convocatòria quan hi

sigui present un terç dels seus membres.
6. L’elecció dels membres de la Comissió Permanent es farà cada curs acadèmic en

la primera reunió ordinària del Consell de Departament.
7. Les seves propostes s’elevaran al Consell de Departament perquè les aprovi, si escau.
8. Els acords de la Comissió Permanent es prendran per majoria simple.
9. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Elaborar l’ordre del dia de les reunions del Consell.
b) Gestionar els assumptes de tràmit que li siguin encomanats, dels quals donarà

compte al Consell de Departament.
c) Assessorar el director/a en les qüestions econòmiques, acadèmiques i d’altres que

es derivin dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.
d) Elaborar el Reglament del Departament.
e) Preparar les memòries previstes en l’article 12.d del present Reglament.
f) Distribuir les tasques docents, tot atenint-se a la normativa vigent sobre règim de

dedicació del professorat.
10. La Comissió Permanent es reunirà abans de la celebració de cada Consell de

Departament ordinari, i sempre que el director/a ho consideri necessari. També podrà
reunir-se a petició de la meitat dels membres.

ARTICLE 9
1. La Comissió de Doctorat i Tercer Cicle és un òrgan d’assessorament, informació i

gestió del Departament de Filologia Anglogermànica encarregada d’assumptes relacio-
nats amb els estudis de doctorat i de tercer cicle en general.
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2. La Comissió de Doctorat i Tercer Cicle està formada per:
a) Els coordinadors dels programes de doctorat.
b) Un professor/a doctor/a representant de cada àrea de coneixement.
c) El/la representant del Departament a la Comissió de Doctorat de la URV.
d) Un alumne/a de tercer cicle del Departament.
e) El director/a del Departament, que la presideix.
3. En l’absència del director/a, la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle serà presidida

per la persona en qui aquest/a delegui.
4. La convocatòria de la reunió de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle la farà el

secretari/ària del Departament en nom del director/a.
5. La Comissió de Doctorat i Tercer Cicle quedarà constituïda en primera convoca-

tòria quan hi sigui present un terç dels seus membres.
6. L’elecció dels membres de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle es farà cada

curs acadèmic en la primera reunió ordinària del Consell de Departament.
7. Les propostes s’elevaran al Consell de Departament perquè les aprovi, si escau.
8. Els acords de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle es prendran per majoria simple.
9. Són funcions de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle:
a) Donar el vistiplau a propostes i modificacions de programes de doctorat del

Departament i a qualsevol activitat relacionada amb els ensenyaments de tercer cicle.
b) Proposar, si escau, normatives internes i vetllar perquè es compleixin.
c) Donar el vistiplau a adaptacions i convalidacions relacionades amb els progra-

mes de doctorat del Departament.
d) Fer els tràmits necessaris per concedir el reconeixement de la suficiència investi-

gadora i per admetre i presentar de treballs d’investigació, tesis de llicenciatura i tesis
doctorals, d’acord amb els criteris que es preveuen en la normativa vigent.

e) Proposar la distribució del pressupost dels programes de doctorat i activitats de
tercer cicle en general.

f) Totes aquelles funcions referents als estudis de tercer cicle previstes pels Estatuts
de la Universitat Rovira i Virgili i la normativa vigent, o que el director/a i el Consell de
Departament li encomanin.

Subtítol IV: del Consell de Departament: composició i funcions
ARTICLE 10

El Consell de Departament és l’òrgan de govern col·legiat. És presidit pel director/a del
Departament o professor/a en qui delegui. El secretari/ària del Departament actuarà
com a secretari/ària del Consell i podrà ser substituït en cas d’absència per qui designi
el director/a.

ARTICLE 11
1. Formen part del Consell de Departament:
a) El director/a i el secretari/ària del Departament.
b) Tot el professorat i personal investigador amb dedicació a temps complet.
c) Una representació del professorat amb dedicació a temps parcial que hi estigui

adscrit, en una proporció d’un per cada sis o fracció. Els professors amb dedicació a
temps parcial elegiran el seu representant prèvia convocatòtia d’eleccions.

d) Una representació del personal acadèmic en formació que hi estigui adscrit, en
una proporció d’un per cada sis o fracció.

e) Una representació de l’alumnat, inclòs el dels ensenyaments de tercer cicle con-
duents a l’obtenció del títol de doctor/a. Aquesta representació serà del 15% del total
de membres del Consell.

f) Tots els membres del personal d’administració amb dedicació a temps complet
que hi estiguin adscrits.

2. Els membres elegibles del Consell de Departament seran renovats cada tres anys,
excepte els representants de l’alumnat, que ho seran cada any.

3. Si es produeix una baixa en els membres del Consell durant el curs acadèmic cor-
responent a l’elecció, ocuparà el seu lloc el següent candidat/a que va obtenir més vots.
En cas que no n’hi hagi cap, que no consti a la llista, o bé quan la baixa es produeixi en
un curs diferent d’aquell en el qual s’ha fet l’elecció, es convocaran noves eleccions.

ARTICLE 12
Són competències del Consell de Departament:

a) Elegir el director/a del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre i aprovar les línies generals de la política docent i investigadora del

Departament.
c) Aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i

postgrau.
d) Elaborar i aprovar la Memòria anual d’activitats docents i investigadora del

Departament, així com la Memòria econòmica.
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e) Organitzar i coordinar la docència corresponent a una assignatura o matèria.
f) Proposar les necessitats de places de personal acadèmic i fer-ne la sol·licitud de

convocatòria, així com proposar les necessitats de places de personal d’administració i
serveis.

g) Proposar els membres titulars i suplents que hauran d’integrar les comissions
encarregades de resoldre la provisió de places de professorat.

h) Autoritzar els contractes per a la realització de treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic, d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.

i) Proposar, si escau, la modificació del Departament.
j) Elaborar el Reglament del Departament i proposar-ne la modifiació.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics i establir les directrius generals

de l’administració.
l) Totes les altres que els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els

desenvolupin li atribueixin.

Subtítol V: del funcionament del Consell de Departament

ARTICLE 13
Les reunions del Consell podran tenir caràcter ordinari o extraordinari. Per a les reuni-
ons ordinàries es fixa una periodicitat mínima d’una trimestral.

ARTICLE 14
1. La convocatòria de les reunions ordinàries la farà el secretari/ària del Departa-

ment en nom del director/a en la periodicitat prevista per aquest Reglament; les extraor-
dinàries es convocaran sempre que el director/a ho cregui necessari o quan ho demani
una cinquena part dels membres del Consell.

2. La convocatòria del Consell ordinari és farà amb cinc dies d’antelació; la dels
consells extaordinaris amb 48 hores com a període mínim. La convocatòria serà diposi-
tada a la bústia que cada professor/a tingui assignada en el seu centre.

ARTICLE 15
El Consell quedarà constituït, en una única convocatòria, amb la presència del director/a,
o la persona que designi per presidir el Consell, i sempre que hi hagi quòrum. Es consi-
dera que hi ha quòrum quan hi és present la meitat dels membres del Consell. En cas
d’absència del secretari/ària, aquest/a serà substituït per un suplent, designat pel director/
a del Departament.

ARTICLE 16
En començar el Consell, s’establirà una llista d’assistents que quedarà reflectida en
l’acta que el secretari/ària aixecarà preceptivament en finalitzar cada sessió.

ARTICLE 17
1. Els membres del Consell de Departament podran proposar, cinc dies abans de la

reunió, punts per incloure en l’ordre del dia.
2. El Consell de Departament podrà, en començar la sessió, i per majoria absoluta

dels assistents:
a) Retirar un punt en l’ordre del dia.
b) Variar l’ordre dels punts inclosos en l’ordre del dia.
3. El Consell de Departament, en començar la sessió, podrà incloure nous temes en

l’ordre del dia si hi són presents tots els membres i la majoria en declara la urgència.

ARTICLE 18
1. Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents al Consell.
2. Les votacions es faran a mà alçada sempre que cap membre del Consell no

demani el vot secret, o afecti persones.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Regla-
ment s’aplicarà la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aprova el canvi de nom del Departament
d’Enginyeria Informàtica, que passa a denominar-se Departament d’Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques.
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Càrrecs i personal

8  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aproven els criteris per elaborar la planti-
lla de professorat i els costos de la plantilla per ensenyament; els costos i les plan-
tilles per departaments; la distribució per àrees de coneixement i les
repercussions que modifiquin la NOA que es va aprovar en la sessió de 18 de
febrer de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

CRITERIS I PROCEDIMENT PER CALCULAR LA PLANTILLA DE 
PROFESSORAT

INTRODUCCIÓ

L’elaboració de la plantilla de professorat de la URV es desenvolupa en tres fases:

1. Càlcul de la càrrega docent que genera cada ensenyament
Com que els plans d’estudis es mesuren en crèdits, i com que la càrrega docent que
genera un ensenyament depèn també del nombre de grups, la unitat de mesura amb la
qual ens referirem a la càrrega docent dels ensenyamnets és la del crèdit*grup, que
abreujarem com CR*GR.

2. Distribució de la càrrega docent entre departaments
Aquesta distribució es fa tenint en compte l’assignació de la docència de cada assigna-
tura a una o unes determinades àrees de coneixement i, per tant, al departament al qual
pertany l’àrea de coneixement.

3. Càlcul de la força docent i del nombre i categories de professors
Càlcul de la força docent i del nombre i categories de professors que cal tenir per poder
impartir una determinada càrrega docent. La força docent es mesura en equivalents de
jornada completa, abreujats com EJC, amb l’equivalència següent: 1 EJC = 24 CR*GR.

CÀLCUL DE LA CÀRREGA DOCENT

La càrrega docent que genera cada ensenyament ve determinada pels diferents factors
que s’enumeren i s’analitzen a continuació.

Nombre de crèdits del pla d’estudis homologat. Els plans d’estudis vigents aprovats
en Junta de Govern han estat la base del càlcul de la càrrega docent. Evidentment, els
plans d’estudis poden tenir més crèdits que els mínims exigits pel Ministeri per homolo-
gar-los i, per tant, aquest és el primer factor que influeix de forma important en la càr-
rega docent generada per cada ensenyament. Tanmateix, aquest és un paràmetre que
no ha intervingut en el càlcul de plantilles ja que, tal com s’ha indicat abans, el càlcul
s’ha fet sobre els plans d’estudis vigents aprovats en Junta de Govern.

Distribució dels crèdits de les assignatures d’un pla d’estudis entre classes de teoria
(TE), problemes o seminaris (P/S), pràctiques de laboratori (PR), que inclouen també els
laboratoris on l’aparell que es manipula és un ordinador, i classes de projecte de final
de carrerra o treball de final de carrera i activitats clíniques en els ensenyaments sanita-
ris (F/C). Cal recordar que les directrius dels plans d’estudis i els plans d’estudis homo-
logats només distingeixen entre les activitats de TE i un segon conjunt que agrupa sense
distinció les activitats de P/S, PR i F/C. Com que aquest és un paràmetre important, com
es veurà més endavant, la distribució dels crèdits d’una assignatura entre aquestes acti-
vitats s’ha fet d’acord amb els itineraris curriculars que el Servei de Gestió Acadèmica
manté i actualitza cada any, d’acord amb els centres i el procediment establert per la
Normativa d’ordenació acadèmica. En alguns casos, però, durant l’elaboració del
document de plantilles s’han detectat errors que s’han corregit. Quan una assignatura té
una distribució de crèdits entre activitats diferent de la que consta en els itineraris curri-
culars actuals, apareix senyalada amb >>, com en aquest exemple, extret del full de
càlcul d’un ensenyament:

Assignatures TE P/S PR F/C TOT
>>Transport Convectiu Calor/Matèria 4,5 1,5 6,0
Nombre de grups que cal fer per cadascuna de les activitats d’una assignatura,

d’acord amb el nombre d’alumnes i la mida dels grups establerts per a cada activitat.
Quan les dades han estat disponibles, s’ha registrat el nombre d’alumnes de cada assig-
natura des del curs 1994-95 fins a l’actual curs 1998-99. El nombre d’alumnes amb què
s’han calculat els grups s’ha anomenat la tendència (tend.) de l’assignatura, que es defi-
neix en aquest exemple:
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Alumnes matriculats curs N- (N+1) Nombre d’alumnes
Selector Selector Factor

1 1,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Mitjana Tend. Mitj. curs Plant. 94 Càlcul

478 463 452 452 465 462 455 465 504 455

Es pot dir que la tendència coincideix bàsicament amb el nombre d’alumnes del
darrer curs, ajustada segons la tendència (lineal) dels anys anteriors, tal com es pot
veure en el gràfic següent:

En l’exemple anterior, extret del full de càlcul d’un ensenyament, es pot veure que a
títol informatiu, a més a més de la tendència, per a cada assignatura també es calcula la
mitjana d’alumnes (mitjana). Al mateix temps, al costat de cada assignatura s’hi fa cons-
tar la mitjana d’alumnes de les assignatures del mateix curs (mitj. curs), així com el
nombre d’alumnes que segons el model de plantilles del 1994 (plant. 94) tindria aque-
lla assignatura. Finalment, a la columna càlcul s’hi traspassa només el valor emprat per
al càlcul, que, tal com s’ha dit, és el de la tendència.

La mida dels grups determina el nombre de grups que s’han de fer per a cada tipus
d’activitat, un cop calculat el nombre d’alumnes de cada assignatura. Les mides estàn-
dards de grups que s’estableixen per al càlcul de la plantilla són:

TE P/S PR F/C
Primer cicle 120 60 20 10
Segon cicle 120 60 10 10
Tal com es pot veure, l’única diferència que hi ha entre un primer cicle (d’un ensenya-

ment de 1r cicle o d’un de 1r + 2n cicle) i un segon cicle (d’un ensenyament de 1r + 2n
cicle o només de 2n cicle) és que en el segon cicle els grups de PR són més reduïts que en
el primer cicle, la qual cosa possibilita un ensenyament de més qualitat.

L’assignatura que s’ha emprat com a exemple per explicar què és la tendència té
455 alumnes i el nombre de crèdits següent:

Crèdits
Assignatures TE P/S PR F/C TOT
Assignatura A 5,0 4,0 9,0
Així doncs, el nombre de grups que caldrà generar per a aquesta assignatura, tenint

en compte que correspon a un ensenyament de primer cicle, és de 4 grups de TE i 8 de
P/S, i no en generarà ni de PR ni de F/C, ja que no té crèdits d’aquesta mena, tal com es
pot veure en aquest quadre.

Factor CR*GR de les assignatures actives i grups calculats
1,00 Càlcul GR amb 100% alumnes
Càlcul TE P/S PR F/C CR*GR
455 4 8 52,0
Finalment, la càrrega docent que aquesta assignatura genera es calcula multiplicant

el nombre de crèdits de TE pel nombre de grups de TE, el nombre de crèdits de P/S pel
nombre de grups de P/S, el nombre de crèdits de PR pel nombre de grups de PR, el
nombre de crèdits de F/C pel nombre de grups de F/C i sumant-los tots plegats:

5 x 4 + 4 x 8 + 0 x 0 + 0 x 0 = 52 CR*GR
Quan una assignatura s’ofereix a més d’un ensenyament, o bé quan assignatures

d’ensenyaments similars es fan conjuntament (segons ho detecta el SGA per coincidèn-
cia d’horari i aulari en el POA), l’assignatura apareix íntegrament, o sigui, amb el nom-
bre total d’alumnes i amb el nombre total de grups que genera, en el full de càlcul de
cada ensenyament en què s’ofereix. Així, l’assignatura Llengua Francesa I apareix a les
tres filologies (Filologia Catalana, Filologia Hispànica i Filologia Anglesa) amb aquest
nombre d’alumnes:

Càlcul de la tendència

Curs1993 1995 1997 1999

tendència

500

480

460

440

420
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Alumnes matriculats curs N-(N+1)
Selector
1994 1995 1996 1997 1998 1999
35 49 67 111 140
Ara bé: d’aquest total de 140 alumnes matricultas el curs 1998-99, 74 (53%) l’han

escollit com de lliure elecció, 16 (11%) són de l’ensenyament de FC, 18 (13%) són de
l’ensenyament de FH i 32 (23%) són de l’ensenyament de FA, la qual cosa queda reflec-
tida en els fulls de càlcul d’aquests ensenyaments de la manera següent:

Crèdits Tipus d’assignatura Característiques
Assignatures TE P/S PR F/C Total Tipus Cicle Curs Activa Pròpia % AL % LL
Filologia Catalana 10700
Llengua Francesa I 2,5 2,0 4,5 Obligatòria  1 1 1 11% 53%
Filologia Hispànica 11700
Llengua Francesa I 2,5 2,0 4,5 Obligatòria  1 2 1 1 13% 53%
Filologia Anglesa 12700
Llengua Francesa I 3,0 1,5 4,5 Obligatòria  1 1 1 23% 53%

Aquesta assignatura, compartida per les tres filologies, s’assigna com a pròpia
només a una, en aquest cas Filologia Hispànica, ja que s’entén que aquest ensenyament
és el que la genera. La càrrega docent d’una assignatura compartida com aquesta
s’assigna a cada ensenyament en funció del tant per cent d’alumnes que hi aporta, i la
càrrega generada pels alumnes de lliure elecció s’imputa a l’ensenyament que té
l’assignatura com a pròpia, en aquest cas:

11% Filologia Catalana
13% + 53%= 66% Filologia Hispànica
23% Filologia Anglesa

100% TOTAL

S’ha de tenir en compte que aquesta forma d’assignar la docència d’assignatures
compartides permet avaluar amb el màxim detall la càrrega docent realment generada
per un ensenyament, al mateix temps que no afecta la càrrega docent de les àrees i, per
tant, dels departaments, que rebran la docència total d’aquesta assignatura en tres por-
cions de l’11%, 66% i 23%, que sumen un 100%, cadascuna provinent d’un ensenya-
ment, en lloc de rebre-la tota de cop d’un sol ensenyament.

Les assignatures optatives es calculen de la mateixa manera que les obligatòries. No
obstant això, la càrrega docent generada per les assignatures optatives està afectada pel
factor d’optatives que es dóna a cada ensenyament, per al qual s’han adoptat els valors
següents:

Tipus d’ensenyament Ensenyaments (nombre mitjà d’alumnes per curs) Factor d’optatives
Ensenyaments amb un nombre mitjà d’alumnes Tots, excepte els dels quadres següents
per curs inferior a 140 (<110) 2,0

Ensenyaments amb un nombre mitjà d’alumnes Química (158)
per curs superior a 140 i inferior a 280 Administració i Direcció d’Empreses (166) 2,5

Dret (152)
Ensenyaments amb un nombre mitjà d’alumnes Ciències Empresarials (387)
per curs superior a 280 Relacions Laborals (341) 3,0

El criteri bàsic que ha motivat l’elecció d’aquests valors ha estat un criteri de quali-
tat, en el sentit de garantir a l’alumne la possibilitat d’escollir les seves optatives amb un
factor mínim d’1:2. Tanmateix, els ensenyaments amb mitjanes d’alumnes per curs
superiors a la mida mínima de desdoblament dels grups de TE es troben en una situació
de desavantage relatiu comparat amb els altres ensenyaments per dos motius. En primer
lloc, el fet que simplement pel nombre d’alumnes ja s’hagi de produir un desdoblament
els permet oferir optatives amb un factor d’1:2 quan desdoblen, sense generar més càr-
rega docent; cadascun dels grups que es formen poden fer assignatures diferents en lloc
de fer la mateixa. Però, en segon lloc, això vol dir que la docència s’acaba fent en un
grup que és tan nombrós com el de les obligatòries, cosa que no passa amb els altres
ensenyaments en què una oferta d’1:2 provoca una reducció del grup de classe per un
factor de 2. Els factors d’optatives superiors a 2 no compensen totalment aquest desa-
vantage relatiu dels ensenyaments més nombrosos, però el corregeixen relativament.

Com que no tots els ensenyaments tenen ara aquests valors del factor d’optatives, la
càrrega docent realment generada per les assignatures optatives activades durant el curs
1998-99 s’ha corregit d’acord amb el següent procediment. Per cada ensenyament es
pren com a referencia el pla d’estudis homologat, que en cada full es resumeix així:
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CIC. Anys Oblig. Opt. LL Total

Pla d’estudis 1 2 114,0 36,0 150,0
Homologat 2 2 78,0 42,0 30,0 150,0

TOTAL 4 192,0 78,0 30,0 300,0

A continuació es compara quina és l’oferta real que té l’alumne (oferta total
d’aquest ensenyament) i la que li correspondria rebre segons el pla d’estudis homologat
i el factor d’optatives (oferta segons l’itinerari i factor d’optatives), que en els fulls de
càlcul dels ensenyaments apareix així:

Oferta segons itinerari i factor d’optatives Oferta total d’aquest ensenyament
TE P/S PR F/C TOT TE P/S PR F/C TOT

1r curs obligatòries 44,0 11,0 11,0 66,0 44,0 11,0 11,0 66,0
2n curs obligatòries 32,0 10,0 6,0 48,0 32,0 10,0 6,0 48,0
3r curs obligatòries 30,0 6,5 8,5 45,0 30,0 6,5 8,5 45,0
4t curs obligatòries 22,0 11,0 33,0 4t curs 22,0 11,0 33,0
5è curs obligatòries
6è curs obligatòries 6è curs
TOTAL OBLIGATÒRIES 128,0 38,5 25,5 192,0 128,0 38,5 25,5 192,0

1r curs optatives 24,0 8,4 3,6 36,0 20,0 7,0 3,0 30,0
2n curs optatives 24,0 8,4 3,6 36,0 20,0 7,0 3,0 30,0
3r curs optatives 28,7 8,4 5,0 42,0 63,5 18,5 11,0 93,0
4t curs optatives 28,7 8,4 5,0 42,0 63,5 18,5 11,0 93,0
5e curs optatives
6e curs optatives
TOTAL OPTATIVES 105,4 33,5 17,1 156,0 167,0 51,0 28,0 246,0

TOTAL OBL+OPT 233,4 72,0 42,6 348,0 295,0 89,5 53,5 438,0
Obligatòries 1r cicle 76,0 21,0 17,0 114,0 76,0 21,0 17,0 114,0 114,0
Optatives 1r cicle 48,0 16,8 7,2 72,0 40,0 14,0 6,0 60,0 36,0
LL 1r cicle
TOTAL 1r cicle 124,0 37,8 24,2 186,0 116,0 35,0 23,0 174,0 150,0

Obligatòries 2n cicle 52,0 17,5 8,5 78,0 52,0 17,5 8,5 78,0 78,0
Optatives 2n cicle 57,4 16,7 9,9 84,0 127,0 37,0 22,0 186,0 42,0
LL 2n cicle 9,0 9,0 30,0 30,0
TOTAL 2n cicle 118,4 34,2 18,4 171,0 179,0 54,5 30,5 294,0 150,0

TOTAL 1r+2n cicle 242,4 72,0 42,6 357,0 295,0 89,5 53,5 468,0 300,0
si CrLL Homologat

En aquest exemple es veu a la pàgina anterior que el pla d’estudis homologat té 78
crèdits optatius i, per tant, amb un factor d’optatives de 2 (que és el que li correspon)
aquest ensenyament només caldria que oferís 156 crèdits optatius. No obstant això, en
aquest moment n’ofereix 246. Per tant, en computar la càrrega docent de les assignatu-
res optatives activades el curs 1998-99 d’aquest ensenyament, a més a més de tenir en
compte si l’assignatura és compartida o no, aquesta càrrega docent s’ha multiplicat pel
factor 156/246=0,634.

Si l’ensenyament tingués una oferta d’optatives que s’ajustés al factor d’optatives de
2 que li correspon, la càrrega docent d’optatives s’hauria multiplicat per un factor de
156/156=1, o sigui, s’hauria computat íntegrament. Anàlogament, si un ensenyament té
una oferta inferior a la que li correspon segons el seu factor d’optatives, posem 104, lla-
vors la càrrega docent de les optatives realment activades durant aquest darrer curs
estarà magnificada per un factor de 156/104=1,5.

Amb l’aplicació de tots els criteris i procediments esmentats, la càrrega docent de
cadascuna de les assignatures d’un ensenyament, del qual a la figura següent hi ha una
mostra,

CR*GR de les assignatures actives i grups calculats
Càlcul GR amb 100% alumnes
TE P/S PR F/C CR*GR
2 3 28,0
1 2 5,00 25,0
2 3 28,0

s’acumula per formar la càrrega docent total de cada ensenyament, que en el full de
càlcul té l’aparença següent:
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Resum amb GR per assignatura percentatge d’alumnes i límit fac. opt.

TE P/S PR F/C Total
75,0 52,4 14,5 141,9 Obligatòries 1r curs
29,5 29,5 59,0 Obligatòries 2n curs
25,5 19,5 27,0 72,0 Obligatòries 3r curs
20,9 20,9 41,9 Obligatòries 4t curs

Obligatòries 5è curs
Obligatòries 6è curs

151,0 122,3 41,5 314,8 OBLIGATÒRIES TOTAL

11,0 8,5 19,6 Optatives 1r curs
11,0 8,5 19,6 Optatives 2n curs
34,1 15,1 1,8 51,0 Optatives 3r curs
34,1 15,1 1,8 51,0 Optatives 4t curs

Obligatòries 5è curs
Optatives 6è curs

90,3 47,1 3,6 141,0 OPTATIVES TOTAL

241,3 169,5 45,1 455,9 OBL+OPT TOTAL

104,6 81,9 14,5 201,0 1r cicle obligatòries
22,1 17,0 39,1 1r cicle optatives
12,1 10,7 0,5 23,2 1r cicle LL

138,7 109,6 15,0 263,3 1r CICLE TOTAL

46,4 40,4 27,0 113,8 2n cicle obligatòries
68,2 30,1 3,6 101,9 2n cicle optatives
23,5 13,9 1,7 39,0 2n cicle LL

138,2 84,4 32,2 254,8 2n CICLE TOTAL

276,9 194,0 47,2 518,1 1r+2n CICLE TOTAL

1 1 1 1 SELECT

La càrrega docent total d’aquest ensenyament és, doncs, de 518,1 CR*GR, dels quals
201,0 són d’obligatòries de 1r cicle, 39,1 d’optatives de 1r cicle, 23,2 de crèdits lliures de 1r
cicle, etc. O bé dels quals 141,9 són d’obligatòries de 1r curs, 19,6 d’optatives de 1r curs,
etc. Per cloure aquesta secció, només cal remarcar que, en general, la suma de la càrrega
docent de totes les assignatures que apareixen en el full de càlcul de cada ensenyament no
coincidirà amb la càrrega assignada a l’ensenyament si aquest té assignatures compartides o
bé si la seva oferta d’optatives no s’ajusta exactament al factor d’optatives que li correspon.

Diversos ensenyaments de la nostra Univeritat tenen en els plans d’estudis assignatures
obligatòries o optatives en les quals l’alumne realitza les seves activitats fora de la Universi-
tat. Són les pràctiques en empreses, els pràcticums, etc. Per a aquestes assignatures el càlcul
de la càrrega docent que generen s’ha fet en funció del nombre d’alumnes directament, i no
pas en funció del nombre de crèdits que s’atorguen a l’alumne per la relització d’aquella
activitat. El motiu és doble. En primer lloc, perquè el valor de les assignatures pot anar des
del 6 crèdits fins als 30 o més, mentre que la càrrega que pot representar per al professor
que les coordina no és proporcional al nombre de crèdits de l’assignatura, sinó que més
aviat és proporcional al nombre d’alumnes que ha de tutoritzar. En segon lloc, perquè repre-
senta un greuge comparatiu entre el professorat equiparar la càrrega docent real que genera
una assignatura de 12 crèdits presencials (120 hores de classe) encara que només es tingui
un grup de, posem, 20 alumnes, i la que genera tutoritzar 20 alumnes que fan pràctiques en
empreses, per exemple. Per aquest motiu, la càrrega docent d’aquestes assignatures s’ha
comptabilitzat a raó d’1 crèdit per cada 5 alumnes que cursen l’assignatura.

Quan hi ha un ensenyament que té dos plans d’estudis vigents perquè està canviant
d’un pla vell a un de nou (com és el cas dels ensenyaments de mestres o d’ETIS i ETIG),
el còmput de la càrrega docent s’ha fet d’acord amb el desplegament dels dos plans, és
a dir, calculant cadascun dels cursos de l’ensenyament en qüestió només amb un dels
plans d’estudis. Així, els ensenyaments de mestres s’han calculat amb el pla nou per a
1r i 2n curs i amb el pla vell per al 3r curs. Anàlogament, ETIS i ETIG s’han calculat amb
el pla nou per a 1r curs i amb el pla vell per a 2n i 3r curs.

Hi ha ensenyaments que encara no han desplegat tots els cursos, tal com succeeix
amb l’ensenyament de 2n cicle d’Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, de
l’ETSE, que només té desplegat el 1r curs. En aquest cas, per calcular el 2n curs s’ha
usat una projecció del nombre d’alumnes que, previsiblement, hi haurà l’any vinent a
2n curs. També s’ha tractat d’aquesta manera el 6è curs de Medicina del pla nou, ja que
aquest és força diferent del pla vell. En canvi, no s’ha fet cap projecció per al 3r curs de
l’ensenyament de Mestre, especialitat en Llengua Estrangera, ja que els ensenyaments
de Mestre estan fortament integrats –comparteixen algunes assignatures– i sense el
detall d’aquesta interacció és força difícil fer previsions. També hi ha ensenyaments que
encara no han assolit el que previsiblement és el sostre d’alumnes, ja que fa poc temps
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que estan en marxa i només en els primers cursos s’ha arribat a un nombre estable
d’alumnes, mentre que en els darrers cursos s’observa com el nombre d’alumnes
encara creix d’un any per a l’altre. En aquests casos (Enginyeria Informàtica [2n cicle],
Enginyeria Química i Enologia [2n cicle]), el nombre d’alumnes amb què s’ha computat
la plantilla està afectat per un factor multiplicador que prediu quin serà el nombre total
d’alumnes que hi haurà un cop hagin arribat al sostre.

Els ensenyaments que s’han de posar en marxa el curs vinent (Educació Social), o
que el proper curs varien de nombre d’alumnes d’entrada (Dret) o fan les dues coses
alhora (Administració i Direcció d’Empreses i 2n cicle d’Economia), no s’han inclòs en
el càlcul de la plantilla, sinó que s’hi hauran d’incorporar en revisions futures.

CÀLCUL DE LA CÀRREGA DOCENT REAL QUE S’IMPARTEIX A CADA ENSENYAMENT

En els fulls de càlcul dels diferents ensenyaments, a més a més del nombre de grups i
de la mida d’aquests que s’haurien de fer per cada assignatura, s’ha volgut enregistrar
també el nombre de grups que realment es fan segons el POA vigent del curs 1998-
99. Són les columnes encapçalades amb CR*GR de les assignatures i grups del POA,
Càlcul amb 100% alumnes, que apareixen al costat de les columnes CR*GR de les
assignatures actives i grups calculats, càlcul GR amb 100% alumnes, en què es regis-
trava el nombre de grups que caldria fer de cada assignatura i la càrrega docent que
generaria segons els criteris establerts. A l’exemple que es mostra es pot veure que en
alguns casos el nombre de grups coincideix i en d’altres no, però hi ha una certa con-
cordança.

CR*GR de les assignatures actives i grups calculats CR*GR de les assignatures i grups del POA Hores POA
Càlcul GR amb 100% alumnes Càlcul amb 100% alumnes 100% alumnes
TE P/S PR F/C CR*GR TE P/S PR F/C CR*GR CR*GR
1 2 4,0 19,5 1 1 5 21,0 22,5
1 2 7,5 1 2 7,5 7,5

3,0 18,0 5 30,0 144,0
1 2 7,5 1 2 7,5 7,5
1 2 10,5 1 2 10,5 10,5
1 2 7,5 1 2 7,5 7,5

Tanmateix, en altres casos la discordança és molt més important, ja que en el POA
es generen grups per activitats de TE, P/S, PR o F/C que no corresponen a la distribució
de crèdits de l’assignatura en qüestió, com es veu en aquest cas:

CR*GR de les assignatures actives i grups calculats CR*GR de les assignatures i grups del POA Hores POA
Càlcul GR amb 100% alumnes Càlcul amb 100% alumnes 100% alumnes
TE P/S PR F/C CR*GR TE P/S PR F/C CR*GR CR*GR
1 1 6,0 1 1 3,0 6,0
1 2 16,0 1 1 8,0 15,0
2 3 15,0 1 1 3,0 6,0
1 2 6,0 1 1 3,0 6,0

Totes aquestes assignatures tenen només crèdits de TE i P/S; però, en canvi, en el
POA s’han generat grups de PR en lloc de P/S. Llavors, quan s’intenta calcular la càr-
rega docent real multiplicant els grups pels crèdits

crèdits de TE x grups de TE + crèdits de P/S x grups de P/S +...
la càrrega docent computada és incorrecta. Per poder millorar en el futur aquest
aspecte de gestió del POA com a reflex de l’activitat docent real, aquesta informació no
s’ha eliminat dels fulls de càlcul dels ensenyaments, encara que no s’ha tingut en
compte per calcular la plantilla.

Per no renunciar a l’objectiu de poder enregistrar quina és la càrrega docent real
que en aquests moments generen els ensenyaments i superar les dificultats trobades en
els aspectes posats de relleu abans, també s’ha comptat de forma alternativa la quantitat
total d’hores (de qualsevol mena d’activitat de TE, P/S, PR o F/C) que es fa de cada
assignatura. Aquests són els valors que, expressats en CR*GR (10 hores = 1 CR*GR),
apareixen sota la columna encapçalada per la llegenda Hores POA 100% alumnes de
qualsevol dels dos exemples anteriors. L’anàlisi detallada dels valors enregistrats en tots
els ensenyaments posa de relleu una sèrie de problemes de diversa mena. En alguns
casos les pràctiques que es fan concentrades en menys setmanes de les que té un qua-
drimestre no tenen ben entrades les dates d’inici i fi. En altres vegades s’observa que la
càrrega docent teòrica que s’ha calculat per les assignatures és superior a la que s’està
fent realment. Quan això coincideix amb departaments que tenen una part important
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de la seva plantilla vacant, l’explicació és directa. Però en altres casos l’única explica-
ció possible és que o bé el POA no s’introdueix de forma correcta o bé no es fan les
hores que s’haurien de fer, o sigui, la dedicació real del professorat és clarament inferior
a les 8 h/setmana; això representa una pèrdua important de recursos per a la nostra Uni-
versitat, ja que, tal com es veurà més endavant, cada hora/setmana de professor TU val
unes 520.000 PTA/any, mentre que la de TEU val unes 400.000 PTA/any.

DISTRIBUCIÓ DE LA CÀRREGA DOCENT DELS ENSENYAMENTS ENTRE DEPARTAMENTS

La càrrega docent de cada ensenyament es distribueix per àrees de coneixement,
d’acord amb l’assignació de la docència de cada assignatura a una o més àrees que fan
els centres i que trameten cada any al SGA en compliment de la NOA. La càrrega
docent íntegra de cada assignatura va a parar a una o més àrees de coneixement. Però a
l’hora de fer-ne el resum per ensenyaments, s’aplica a la càrrega docent de cada àrea el
mateix procediment que a la càrrega docent de l’ensenyament, o sigui, es té en compte
el percentatge d’alumnes de cada ensenyament i el factor d’optatives. Així, la suma de
càrregues docents de les àrees de coneixement que participen en un ensenyament coin-
cideix fidelment amb la càrrega docent de l’ensenyament. Si continuéssim amb l’exem-
ple anterior, els 518,1 CR*GR es distribuirien entre àrees així:

Total Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3 Àrea 4 Àrea 5 Àrea 6 Àrea 7 Àrea 8 Àrea 9 Àrea 10
% alumnes
CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR CR*GR

Obligatòries 1r curs 141,9 27,5 24,2 11,3 11,3 25,9 41,6
Obligatòries 2n curs 59,0 15,0 22,7 21,4
Obligatòries 3r curs 72,0 11,6 60,4
Obligatòries 4t curs 41,9 12,0 7,3 7,3 15,2
Obligatòries 5è curs
Obligatòries 6è curs
OBLIGATÒRIES TOTAL 314,8 42,5 24,2 11,3 11,3 25,9 53,6 41,7 28,7 75,5
Optatives 1r curs 19,6 4,8 3,8 3,1 4,0 3,8
Optatives 2n curs 19,6 4,8 3,8 3,1 4,0 3,8
Optatives 3r curs 51,0 9,9 3,1 3,5 5,7 9,4 8,1 11,3
Optatives 4t curs 51,0 9,9 3,1 3,5 5,7 9,4 8,1 11,3
Obligatòries 5è curs
Optatives 6è curs
OPTATIVES TOTAL 141,0 29,4 6,2 7,0 19,0 6,3 26,8 23,7 22,6
OBL+OPT TOTAL 455,9 71,9 30,4 11,3 11,3 32,9 72,6 6,3 68,5 52,4 98,1

1r cicle obligatòries 201,0 42,5 24,2 11,3 11,3 25,9 41,6 22,7 21,4
1r cicle optatives 39,1 9,5 7,6 6,3 8,1 7,6
1r cicle LL 23,2 2,2 0,8 2,7 2,7 2,1 0,4 6,1 4,0 2,3
1r cicle TOTAL 263,3 54,3 25,0 14,0 14,0 28,0 49,6 12,4 34,8 31,3
2n cicle obligatòries 113,8 12,0 19,0 7,3 75,5
2n cicle optatives 101,9 19,9 6,2 7,0 11,4 18,8 16,1 22,6
2n cicle Lliure 39,0 16,0 3,1 0,8 5,4 5,2 8,4
2n CICLE TOTAL 254,8 35,9 9,3 7,8 23,4 43,2 28,7 106,5
1r+2n CICLE TOTAL 518,1 90,2 34,3 14,0 14,0 35,8 73,0 12,4 78,0 60,0 106,5

La suma de les càrregues docents de tots els ensenyaments que encomanen docèn-
cia a una determinada àrea constitueix la càrrega docent total d’una àrea de coneixe-
ment. I la càrrega docent d’un departament és la suma de les càrregues docents de totes
les àrees que el componen.

La càrrega docent computada ha estat únicament i exclusivament la dels ensenya-
ments homologats de 1r i 2n cicle s’han deixat fora d’aquest còmput tant els títols pro-
pis com els ensenyaments de 3r cicle, que mereixen un tractament singular. Tampoc
s’ha calculat l’efecte de les reduccions per càrrecs acadèmics dels departaments, dels
centres o de l’equip de govern de la URV, que s’hauran de comptabilitzar a part.

CÀLCUL DE LA FORÇA DOCENT I DEL NOMBRE DE PROFESSORS

Un cop determinada la càrrega docent de cada àrea de coneixement cal establir quina
és la força docent que ha de tenir cada àrea (i cada departament) per impartir aquesta
docència. El nombre de CR*GR es converteix primer en EJC mitjançant l’equivalència

24 CR*GR = 1 EJC
Cada EJC, però, no equival encara de forma directa a un professor, ja que per impar-

tir un EJC cal determinar amb quin tipus de professorat es comptarà.
Per als ensenyaments de 1r+2n cicle o bé de 2n cicle, la dedicació dels CU i dels TU

és de 24 crèdits o 8 h/setmana, la dedicació d’un professor associat (ds=0,75 EJC) és de
18 crèdits o 6 h/setmana, la d’un ajudant de 2n cicle (dj=1 EJC) és de 24 crèdits o 8 h/set-
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mana, el nombre (n) de TU per cada CU és de 3, la proporció d’associats (ps) sobre el
nombre total de CU+TU és del 20%, la proporció d’ajudants (pj) sobre el nombre total
de CU+TU és del 30% i el cost mínim (actualitzat el 1999) de cada plaça de professorat,
sense tenir en compte cap dels complements dels CU i TU que depenen de la situació
personal de cada professor, sense incloure les càrregues socials de les places interines de
CU i TU, però incloent les càrregues socials dels associats i dels ajudants, és el del qua-
dre següent:

Cost mínim (MPTA)
CU TU Associats Ajudants
5.390 4.366 1.278 3.914

ds dj
0,75 1,00

n ps pj
3 0,20 0,30

CU TU Associat Ajudant Cost (MPTA)
Nombre 0,172 0,517 0,138 0,207 TOT CR*GR 174
EJC 0,172 0,517 0,103 0,207 1,00 EJC 4.174

Llavors, per impartir 1 EJC calen 0,172 CU, 0,517 TU, 0,138 associats i 0,207 aju-
dants, que impateixen respectivament 0,172 EJC, 0,517 EJC, 0,103 EJC i 0,207 EJC. El
cost d’1 EJC és de 4.174.000 PTA i el cost del CR*GR és de 174.000 PTA.

Globalment la proporció, comptada en unitats d’EJC, de personal de cossos docents
és de 0,172+0,517=0,689≈70%, mentre que la de personal contractat és de
0,138+0,207=0,310≈30%. En unitats de cost, la proporció de personal de cossos
docents és del 76%, mentre que la de personal contractat és del 24%.

Per als ensenyaments de 1r cicle, la dedicació dels CEU és de 24 crèdits o 8 h/set-
mana, la dedicació dels TEU (dt=1,25 EJC) és de 30 crèdits o 10 h/setmana (inferior a la
màxima prevista per la legislació actual, que és de 36 crèdits), la dedicació d’un profes-
sor associat (ds=0,75 EJC) és de 18 crèdits o 6 h/setmana, la d’un ajudant de 2n cicle
(dj=1 EJC) és de 24 crèdits o 8 h/setmana, el nombre (n) de TEU per cada CEU és de 3,
la proporció d’associats (ps) sobre el nombre total de CEU+TEU és del 20%, la propor-
ció d’ajudants (pj) sobre el nombre total de CEU+TEU és del 30% i el cost mínim de
cada plaça de professorat, sense tenir en compte cap dels complements dels CEU i TEU
que depenen de la situació personal de cada professor, sense incloure les càrregues
socials de les places interines de CEU i TEU, però incloent les càrregues socials dels
associats i dels ajudants és el del quadre següent:

Cost mínim (MPTA)
CEU TEU Associats Ajudants
4.366 3.696 1.278 3.914

dt ds dj
1,25 0,75 1,00
n ps pj
3 0,20 0,30

CEU TEU Associats Ajudants Cost (MPTA)
Nombre 0,153 0,458 0,122 0,183 TOT CR*GR 135
EJC 0,153 0,573 0,092 0,183 1,00 EJC 3.232

En aquest cas, per impartir 1 EJC calen 0,153 CEU, 0,458 TEU, 0,122 associats i
0,138 ajudants, que imparteixen respectivament 0,153 EJC, 0,573 EJC, 0,092 EJC i
0,183 EJC. El cost d’1 EJC és de 3.232.000 PTA i el cost del CR*GR és de 135.000 PTA.

Globalment la proporció, comptada en unitats d’EJC, de personal de cossos docents
és de 0,153+0,573=0,726≈73%, mentre que la de personal contractat és de
0,092+0,183=0,275≈27%. En unitats de cost, la proporció de personal de cossos docents
és del 73%, mentre que la de personal contractat és del 23%.

Cal assenyalar que la plantilla s’ha comptabilitzat amb ajudants de 2n cicle amb una
dedicació de 24 crèdits, perquè cadascuna d’aquestes places equival aproximadament a
3 becaris URV, amb una dedicació de 9 crèdits o 3 h/setmana, independentment de la
política que després se segueixi amb aquestes places en funció de la Normativa de per-
sonal acadèmic. Aquesta mateixa reflexió s’ha d’aplicar al fet que les places de TEU
s’hagin comptabilitzat amb una dedicació de 10 h/setmana, que s’ha d’entendre com
una dedicació mitjana, ja que la dedicació concreta d’aquest professorat en funció de la
seva situació personal també s’haurà de regular a la Normativa de personal acadèmic.

En els ensenyaments sanitaris (Medicina, Fisioteràpia i Infermeria) hi ha docència de
crèdits clínics que s’imparteixen en institucions sanitàries amb professorat que té unes
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característiques específiques. Són les anomenades places vinculades o bé els associats
mèdics. Mentre que el cost i la dedicació d’un associat mèdic és idèntica a la d’un asso-
ciat d’universitat, les places vinculades obliguen a una dedicació de 0,75 EJC, però el
seu cost és inferior a aquesta proporció. En el quadre adjunt es donen aquests valors
comparats amb els de les places ordinàries de cossos docents:

Dedicació (EJC) Cost (PTA)
TU 1,00 4.366.000
TU plaça vinculada 0,75 1.891.000
TEU 1,25 3.696.000
TEU plaça vinculada 0,75 1.601.000
Si la càrrega docent de crèdits clínics es computa considerant que un 25% s’impar-

teix des de places vinculades de TU o TEU i el 75% restant des de places d’associat
mèdic de 18 crèdits, els costos de l’EJC pels crèdits clínics que s’obtenen són els
següents:

Nombre de TU vinculats Nombre de TEU vinculats Nombre d’associats Cost d’1 EJC (PTA)
 mèdics de 18 crèdits

Ensenyament 1r+2n cicle 0,333 1 1.909.000
Ensenyament 1r cicle 0,333 1 1.812.000

COST GLOBAL DE LA PLANTILLA DE PROFESSORAT 

De l’aplicació dels criteris i procediments que s’han anat mencionant en els apartats
anteriors, en resulta una càrrega docent per a tots els ensenyaments de la URV que,
multiplicada pel cost de l’EJC, es tradueix automàticament en un cost global de la plan-
tilla, sense necessitat d’entrar en el detall de la distribució entre departaments. Això ha
permès veure quina és la influència dels diferents paràmetres que s’han anat mencio-
nant (mida dels grups, factor d’optatives, cost dels crèdits clínics, etc.) sobre el cost glo-
bal de la plantilla de professorat, que s’ha d’ajustar a les disponibilitats pressupostàries
actuals. De poc serveix adoptar uns criteris que poden semblar millors si finalment en
resulta una plantilla que no es pot aplicar perquè és més cara que el què permet el pres-
supost de la URV.

Les grans xifres d’aquest equilibri són les següents. En el Pressupost 1999 s’ha pres-
supostat una plantilla de professorat que té un cost bàsic de 2.780 MPTA. En aquest cost
bàsic no hi ha cap dels complements que depenen de la persona que ocupa cada plaça
(triennis, complements de trams docents, complements de trams d’investigació, com-
plements per càrrecs acadèmics, etc.). En canvi, en aquest import s’hi inclouen totes les
càrregues socials, tant les del professorat contractat (ajudants i associats), com les de les
places de cossos docents (TUi i TEUi) que s’ocupen interinament, les quals sumen un
import de 147 MPTA. Per acabar aquest breu repàs, només cal afegir que dels 2.780
MPTA pressupostats, 352 MPTA eren de places vacants.

En el Pressupost 1999, per ajustar la despesa de capítol I a la subvenció nominativa
calgué fer una minoració de 155 MPTA en concepte de retard per l’ocupació de places
vacants. Si en el Pressupost 1999 haguéssim pogut pressupostar 2.625 MPTA (2.780-
155=2.625) en lloc de 2.780 MPTA, no hauria calgut fer cap minoració i, havent aflorat
en el Pressupost 1999 tant les places de professorat dedicades a les substitucions i per
casos de malaltia com bona part dels reforços de les places de PAS (quedava encara un
cert import que s’equilibrava amb les pròpies places vacants de PAS), la plantilla pres-
supostada hauria estat una plantilla real, una plantilla en la qual s’haurien pogut ocupar
totes les vacants. Per aquest motiu, el sostre de plantilla que s’ha fixat en aquest docu-
ment de plantilles és de 2.600 MPTA.

Cal tenir en compte, però, que aquesta quantitat encara haurà d’incrementar-se per
dos motius. En primer lloc, caldrà afegir-hi els costos generats per substitucions dels
càrrecs propis dels departaments, així com la càrrega docent del cursos de doctorat, si
bé aquestes dues situacions només es tindran en compte per als departaments que no
ultrapassin la plantilla teòrica. En segon lloc, fins i tot després dels ajustos possibles
derivats de l’aplicació d’aquesta plantilla, hi haurà departaments amb excés de força
docent respecte a la càrrega docent que els pertoca impartir, la qual cosa implicarà per
una part un cost addicional i, per l’altra, pot provocar un cert retard en l’assoliment de
la plantilla en els departaments que encara han d’incrementar la seva ocupació de
vacants.

Núm. 8



Full Oficial 28 / Junta de Govern de 29 d’abril de 199970

9  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació del
PAS funcionari i el PAS laboral per als anys 1998 i 1999, que figura com a annex:

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 1998
PERSONAL FUNCIONARI

Escala auxiliar administrativa
301 Escola Tècnica Superior Enginyeria

PERSONAL LABORAL

Grup I
248 Adjunt a Gerència per a compres i infraestructures
260 Cap de l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació

Grup II
299 Tècnic 1/2 jornada - Enginyeria Informàtica
300 Tècnic 1/2 jornada - Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Grup III
203 Tècnic d’informació externa

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 1999
PERSONAL FUNCIONARI

Escala tècnica
307 Director de l’Oficina Tècnica

Escala gestió
295 Ajudant de Biblioteca. Serveis Centrals

Escala administrativa
309 Servei de Gestió Acadèmica
310 SEGEU
311 Servei de Gestió de la Recerca

Escala auxiliar administrativa
312 Servei d’Informàtica
313 Servei de Gestió de la Recerca/Oficina de Relacions Internacionals
314 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

PERSONAL LABORAL

Grup I
198 Tècnic Servei Lingüístic
229 Tècnic Servei Lingüístic
303 Tècnic Oficina Pressupostària
304 Cap Gabinet Tècnic del Rectorat
305 Tècnic del Gabinet Tècnic del Rectorat
308 Director d’Informàtica
316 Tècnic Protecció Radiològica

Grup II
257 Tècnic d’inventari. Servei de Gestió Econòmica
302 Tècnic d’aplicacions. Servei d’Informàtica
292 Tècnic d’aplicacions. Servei d’Informàtica
306 Tècnic de formació i avaluació. Servei Recursos Humans

Grup III
315 Tècnic informàtic de suport als usuaris. 1/2 Jornada

10  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aproven els concursos de trasllat
següents, els quals figuren com a annex:

CONCURS DE TRASLLAT PER A LA PROVISIÓ DE LES PLACES DE 
L’ESCALA ADMINISTRATIVA
BASES

1. Normes generals
Les places a proveir són les que s’esmenten a l’annex.

2. Requisits dels aspirants
Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari de carrera de l’escala admi-
nistrativa amb destinació a la Universitat Rovira i Virgili, sigui quina sigui la seva situa-
ció administrativa i que compleixi els requisits establerts en la present convocatòria,
excepte els suspesos en ferm, que no hi podran participar mentre duri la suspensió, i els
excedents mentre no hagi transcorregut el temps necessari per sol·licitar el reingrés.
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3. Barem d’avaluació
1. Es valorarà:
a) El treball desenvolupat. Es valorarà l’experiència adquirida i el contingut tècnic i/

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

b) Cursos de formació i perfeccionament. Solament es valoraran si tracten sobre
matèries relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de treball o amb habilitats
que aquests llocs requereixin, i es podran valorar en funció de la utilitat per al lloc que
s’ha d’ocupar. No es valoraran els cursos d’una durada inferior a 10 hores.

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

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

es valoraran tenint en compte la data de publicació d’aquesta convocatòria al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). No es valoraran els mèrits que no com-
pleixin aquest requsit.

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

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

l’apartat 1. Si persisteix l’empat es dirimirà, en primer lloc, en funció de la valoració
obtinguda per l’antiguitat i, en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

4. Sol·licituds
1. Les persones que desitgin participar en aquest concurs hauran d’emplenar el

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

2. Els mèrits corresponents als serveis prestats a l’Administració pública s’han
d’acreditar mitjançant un certificat de serveis emès per l’òrgan competent en matèria de
personal en les diferents administracions, en el qual han de constar de forma expressa
el règim jurídic, el cos o la categoria i les dates que assenyalin el període de prestació
de serveis, i el nivell de complement de destinació de la plaça que ocupa en la data de
publicació d’aquesta convocatòria.

3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al
Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003
Tarragona) o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment adminstratiu comú, dins del termini de quinze dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Els documents acreditatius d’estar en possessió dels mèrits al·legats han d’estar
degudament confrontats. No es valoraran els mèrits al·legats en cas de manca de docu-
mentació acreditativa confrontada.

Al currículum s’hi detallaran els mèrits, l’itinerari professional, el contingut dels
llocs de treball ocupats, les tècniques adquirides i la formació assolida, entre d’altres.

4. Els requisits exigits s’han de complir el dia de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds.

5. Admissió dels aspirants
1. Abans d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de

sol·licituds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà resolució per la qual
s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos a aquest concurs. L’esmentada resolu-
ció es farà pública al tauler d’anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escor-
xador, s/n, Tarragona) i indicarà el dia, l’hora i el lloc de realització de l’entrevista.

Contra aquesta resolució, les persones interessades podran interposar reclamació
davant del rector en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació
al tauler d’anuncis. Els errors materials es poden esmenar en qualsevol moment.
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6. Comissió d’avaluació
1. Comissió titular
President: Dr. Antonio Terceño Gómez
Vocal: Sr. Manuel Molina Clavero
Vocal: Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Vocal pactat entre el Vicerectorat i la Gerència per una banda, i la Junta de PAS fun-

cionari per l’altra: Sra. Rosa Mahón Almirall
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sra. Josepa Gallofré Pujol
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sr. Eduard Pié i Barberà
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.
2. Comissió suplent
President: Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Vocal: Sr. Carlos Díaz de Argandoña Pàmies
Vocal: Sra. Josefa Cabré Martí
Vocal pactat entre el Vicerectorat i la Gerència per una banda, i la Junta de PAS fun-

cionari per l’altra: Sra. Olga Segú Ferré
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sra. Montserrat Mestres Gavarró
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sra. Montserrat Bosch Anglès
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball

7. Resolució del concurs
1. La resolució de nomenament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya. Aquesta resolució comportarà el cessament en el lloc anterior.
2. El funcionari nomenat disposarà del termini d’un mes per a la presa de possessió

a comptar des de l’endemà de la publicació esmentada.

8. Disposició final
Les persones interessades poden interposar, contra la convocatòria i les seves bases,
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publi-
cació de d’aquesta convocatòria.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs ordinari contra els
actes administratius que es derivin de l’actuació de la comissió d’avaluació davant del
rector de la Universitat en el termini d’un mes, comptat des de la notificació o publica-
ció, el qual es pot entendre desestimat per silenci administratiu quan hagin transcorre-
gut tres mesos sense que hi recaigui resolució expressa; resta aleshores expedita la via
del recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya durant el termini d’un any a comptar des de la interposició del
recurs ordinari. Si recau resolució expressa al recurs ordinari plantejat, el termini per
interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar des de la
notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEX

ESCALA ADMINISTRATIVA

Núm. plaça Lloc
49 Departament d’Enginyeria Química
64 Departament d’Història i Geografia
73 Servei de Gestió Econòmica
72 Servei de Gestió Econòmica
75 Servei de Recursos Humans

CONCURS DE TRASLLAT PER A LA PROVISIÓ DE LES PLACES DE 
L’ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Normes generals
Les places a proveir són les que s’esmenten a l’annex.

2. Requisits dels aspirants
Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari de carrera de l’escala auxiliar
administrativa amb destinació a la Universitat Rovira i Virgili, sigui quina sigui la seva
situació administrativa i que compleixi els requisits establerts en la present convocatòria,
excepte els suspesos en ferm, que no hi podran participar mentre duri la suspensió, i els
excedents mentre no hagi transcorregut el temps necessari per sol·licitar el reingrés.
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3. Barem d’avaluació
1. Es valorarà:
a) El treball desenvolupat. Es valorarà l’experiència adquirida i el contingut tècnic i/

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

b) Cursos de formació i perfeccionament. Solament es valoraran si tracten sobre
matèries relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de treball o amb habilitats
que aquests llocs requereixin, i es podran valorar en funció de la utilitat per al lloc que
s’ha d’ocupar. No es valoraran els cursos d’una durada inferior a 10 hores.

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

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

es valoraran tenint en compte la data de publicació d’aquesta convocatòria al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. No es valoraran els mèrits que no compleixin
aquest requisit.

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

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

l’apartat 1. Si persisteix l’empat es dirimirà, en primer lloc, en funció de la valoració
obtinguda per l’antiguitat i, en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

4. Sol·licituds
1. Les persones que desitgin participar en aquest concurs hauran d’emplenar el

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

2. Els mèrits corresponents als serveis prestats a l’administració pública s’han
d’acreditar mitjançant un certificat de serveis emès per l’òrgan competent en matèria de
personal en les diferents administracions, en el qual han de constar de forma expressa
el règim jurídic, el cos o la categoria i les dates que assenyalin el període de prestació
de serveis, i el nivell de complement de destinació de la plaça que ocupa en la data de
publicació d’aquesta convocatòria.

3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al
Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003
Tarragona) o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment adminstratiu comú, dins del termini de quinze dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Els documents acreditatius d’estar en possessió dels mèrits al·legats han d’estar
degudament confrontats. No es valoraran els mèrits al·legats en cas de manca de docu-
mentació acreditativa confrontada.

Al currículum s’hi detallaran els mèrits, l’itinerari professional, el contingut dels
llocs de treball ocupats, les tècniques adquirides i la formació assolida, entre d’altres.

4. Els requisits exigits s’han de complir el dia de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds.

5. Admissió dels aspirants
1. Abans d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de

sol·licituds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà resolució per la qual
s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos a aquest concurs. L’esmentada resolu-
ció es farà pública al tauler d’anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escor-
xador, s/n, Tarragona) i indicarà el dia, l’hora i el lloc de realització de l’entrevista.

Contra aquesta resolució, les persones interessades podran interposar reclamació
davant del rector en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació
al tauler d’anuncis. Els errors materials es poden esmenar en qualsevol moment.
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6. Comissió d’avaluació
1. Comissió titular
President: Dr. Antonio Terceño Gómez
Vocal: Sr. Manuel Molina Clavero
Vocal: Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Vocal pactat entre el Vicerectorat i la Gerència per una banda, i la Junta de PAS fun-

cionari per l’altra: Sra. Rosa Mahón Almirall
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sra. Josepa Gallofré Pujol
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sr. Eduard Pié i Barberà
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball
2. Comissió suplent
President: Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Vocal: Sr. Carlos Díaz de Argandoña Pàmies
Vocal: Sra. Josefa Cabré Martí
Vocal pactat entre el Vicerectorat i la Gerència per una banda, i la Junta de PAS fun-

cionari per l’altra: Sra. Olga Segú Ferré
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sra. Montserrat Mestres Gavarró
Vocal a proposta de la Junat de PAS funcionari: Sra. Montserrat Bosch Anglès
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball

7. Resolució del concurs
1. La resolució de nomenament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya. Aquesta resolució comportarà el cessament en el lloc anterior.
2. El funcionari nomenat disposarà del termini d’un mes per prendre de possessió a

comptar des de l’endemà de la publicació esmentada.

8. Disposició final
Les persones interessades poden interposar, contra la convocatòria i les seves bases,
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publi-
cació de d’aquesta convocatòria.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs ordinari contra els
actes administratius que es derivin de l’actuació de la comissió d’avaluació davant del
rector de la Universitat en el termini d’un mes, comptat des de la notificació o publica-
ció, el qual es pot entendre desestimat per silenci administratiu quan hagin transcorre-
gut tres mesos sense que hi recaigui resolució expressa; resta aleshores expedita la via
del recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya durant el termini d’un any a comptar des de la interposició del
recurs ordinari. Si recau resolució expressa al recurs ordinari plantejat, el termini per
interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar des de la
notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEX

ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Núm. plaça Lloc
102 Departament de Pedagogia
95 Departament d’Enginyeria Química

274 Departament d’Història i Geografia
289 Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
313 Oficina de Relacions Internacionals
268 Rectorat
96 Secretaria de Jurídiques
97 Secretaria de Jurídiques
94 Secretaria de l’ETSE

301 Secretaria de l’ETSE
87 Secretaria de Lletres

127 Secretaria de Lletres
103 Secretaria de Lletres
314 Secretaria d’Econòmiques
112 Servei de Gestió Econòmica
110 Servei de Gestió Econòmica
114 Servei de Gestió Econòmica
312 Servei d’Informàtica
118 Servei Lingüístic
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CONCURS DE TRASLLAT PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE 
L’ESCALA TÈCNICA DE CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA RECERCA

BASES

1. Normes generals
La plaça a proveir és la de cap del servei de Gestió de la Recerca.

2. Requisits dels aspirants
Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari de carrera de l’escala tècnica
amb destinació a la Universitat Rovira i Virgili, sigui quina sigui la seva situació admi-
nistrativa i que compleixi els requisits establerts en la present convocatòria, excepte els
suspesos en ferm que no hi podran participar mentre duri la suspensió, i els excedents
mentre no hagi transcorregut el temps necessari per sol·licitar el reingrés.

3. Barem d’avaluació
1. Mèrits
Fins a 10 punts: treball realitzat en llocs de treball de les diferents administracions

públiques (especificant les tasques realitzades, escala i nivell).
Fins a 5 punts per antiguitat: 0,3 punts per any complet de serveis.
Fins a 6 punts: cursos de formació i perfeccionament, d’una durada mínima de 10

hores, i que tinguin relació amb el lloc de treball. Solament es valorarà 1 curs per tema.
Fins a 2 punts: titulació acadèmica.
Fins a 4 punts: grau personal consolidat.
2. Memòria
Fins a 8 punts.
Els candidats han de presentar i defensar davant de la Junta de mèrits i capacitats

una memòria explicativa del contingut del lloc de treball a ocupar que inclogui la pla-
nificació de tasques, la priorització d’objectius, la relació amb altres llocs de treball,
així com tots aquells aspectes relacionats amb les funcions del lloc.

3. Entrevista
Fins a 5 punts.
Puntuació mínima: 25 punts.
En cas d’empat, caldrà dirimir atenint-se a la qualificació total obtinguda en l’apar-

tat 1. Si persiteix l’empat es dirimirà, en primer lloc, en funció de la valoració obtinguda
per l’antiguitat i, en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

4. Sol·licituds
1. Les persones que desitgin participar en aquest concurs hauran d’emplenar el

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

2. Els mèrits corresponents als serveis prestats a l’administració pública s’han
d’acreditar mitjançant un certificat de serveis emès per l’òrgan competent en matèria de
personal en les diferents administracions, en el qual ha de constar de forma expressa el
règim jurídic, el cos o la categoria i les dates que assenyalin el període de prestació de
serveis, i el nivell de complement de destinació de la plaça que ocupa a la data de
publicació d’aquesta convocatòria.

3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al
Registre general de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador s/n, 43003
Tarragona) o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, dins del termini de 15 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Els documents acreditatius d’estar en possessió dels mèrits al·legats han d’estar
degudament confrontats. No es valoraran els mèrits al·legats en cas de manca de docu-
mentació acreditativa confrontada.

Al currículum s’hi detallaran els mèrits, l’itinerari professional, el contingut dels
llocs de treball ocupats, les tècniques adquirides, la formació assolida, entre d’altres.

4. Els requisits exigits s’han de complir el dia de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds.

5. Admissió dels aspirants
1 Abans d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de

sol·licituds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà resolució per la qual
s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos a aquest concurs. L’esmentada resolu-
ció es farà pública al tauler d’anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escor-
xador, s/n, Tarragona) i indicarà el dia, l’hora i el lloc de realització de la defensa de la
memòria, si s’escau, i/o de l’entrevista.
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Contra aquesta resolució, les persones interessades podran interposar reclamació
davant del rector en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al tauler d’anuncis. Els errors materials es poden esmenar en qualsevol moment.

6. Junta de mèrits i capacitats
1. Junta titular
President: Dr. Xavier Rius Ferrús
Vocal: Sr. Manuel Molina Clavero
Vocal: Dr. Estanislau Pastor Mallol
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sra. Àngels Olivé Conde
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball
2. Junta suplent
President: Dr. Antonio Terceño Gómez
Vocal: Sr. Carlos Díaz de Argandoña Pàmies
Vocal: Dra. Carme Borbonès Brescó
Vocal a proposta de la Junta de PAS funcionari: Sra. Sílvia M. Sancho Roca
1 membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball

7. Resolució del concurs
1. La resolució de nomenament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya. Aquesta resolució comportarà el cessament en el lloc anterior.
2. El funcionari nomenat disposarà del termini d’un mes per a la presa de possessió

a comptar des de l’endemà de l’esmentada publicació.

8. Disposició final
Les persones interessades poden interposar, contra la convocatòria i les seves bases,
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publi-
cació de l’esmentada convocatòria.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs ordinari contra els
actes administratius que es derivin de l’actuació de la Junta de mèrits i capacitats,
davant del rector de la Universitat, en el termini d’un mes, comptat des de la seva noti-
ficació o publicació, el qual es pot entendre desestimat per silenci admnistratiu en el
transcurs de tres mesos sense que hi recaigui resolució expressa; resta aleshores expe-
dita la via del recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya durant el termini d’un any a comptar des de la inter-
posició del recurs ordinari. Si recau resolució expressa al recurs ordinari plantejat, el
termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar
des de la notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

11  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria extraordinària de
beques de col·laboració per a les aules d’informàtica, per tal d’elaborar una llista
d’espera.
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Comissions delegades

12  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual es ratifiquen els acords de les comissions
delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

SESSIÓ DE 18 DE NOVEMBRE DE 1998

1. S’aproven les modificacions de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat,
relacionades amb l’aplicació dels articles 9 i 10 del nou Reial decret.

2. S’aprova la diversificació en assignatures de diverses matèries optatives.
3. S’aprova la modificació de la taula d’adaptacions de l’ensenyament de Psicologia.
4. S’aproven les modificacions d’itineraris.
5. S’aprova la taxa de matrícula del CAP.
6. S’acorda no exigir 60 crèdits per poder obtenir beca als alumnes matriculats en

ensenyaments de 1r cicle de plans d’estudis renovats en què el nombre de crèdits totals
sigui de 180.

7. S’acorda que els alumnes admesos a l’ensenyament de Graduat Superior en Eno-
logia puguin incorporar-se a l’ensenyament d’ETA especialitat en Indústries Agràries i
Alimentàries sense el seguiment d’admissió per preinscripció, sempre que puguin con-
validar, com a mínim, la meitat o més de la càrrega lectiva, 30 crèdits acadèmics.

SESSIÓ D’11 DE FEBRER DE 1999

1. S’acorda que en finalitzar el període de matrícula, les assignatures sense alumnes
matriculats es desactivaran d’ofici i es comunicarà a les parts afectades.

2. S’aproven les modificacions dels itineraris del curs 1998-99.
3. S’acorda que en els itineraris del proper curs s’inclourà un apartat perquè els cen-

tres proposin ja les assignatures que oferiran com a crèdits lliures per avançar el procés.
4. S’aproven les modificacions dels plans d’estudis següents:
◆ S’acorda, a petició de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, incorporar

una frase als actuals prerequisits en el sentit que es pugui cursar l’assignatura Malalties
Infeccioses, que és de 2n cicle, encara que no compleixin les condicions de pas de 1r a
2n cicle.

◆ S’acorda modificar el pla d’estudis de la Llicenciatura en Enologia amb l’amplia-
ció del nombre de crèdits de les matèries optatives.

◆ S’acorda establir el prerequisit d’aprovació prèvia de les altres assignatures, en
l’assignatura del Treball Final de Carrera del pla d’estudis d’ETA Indústries Agràries (97).

5. S’aprova la modificació de convocatòries d’alumnes de pla vell d’Enginyeria Tèc-
nica Industrial, especialitat Electricitat.

6. S’aprova la proposta de l’ETSEQ sobre l’avaluació global del curs 1997-98.

SESSIÓ DE 22 D’ABRIL DE 1999

S’aproven les modificacions de plans d’estudis següents:

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Medicina
1. Ampliació annex 2 C de les assignatures optatives:
◆ Medicina Nuclear Clínica de 4,5 crèdits (3T+1,5P).
◆ Activitat Física, Exercici Físic i Salut de 4,5 crèdits (3T+1,5P).
2. Modificació de prerequisits
a) Per accedir al segon cicle, els alumnes hauran de tenir aprovades la totalitat de

les assignatures diversificades de les matèries troncals de 1r i 2n curs, 63 crèdits apro-
vats o 13,5 no superats com a màxim de les de tercer curs. Aquests prerrequisits no
s’aplicaran quan un alumne es vulgui matricular de l’assignatura de 2n cicle Malalties
Infeccioses.

b) Respecte a les assignatures fraccionades en I i II, serà necessari tenir aprovat el
nivell I per poder aprovar el nivell II.

3. Modificació de la denominació d’una assignatura
Immunologia Clínica de 2n cicle activada per primer cop el curs 1998-99 i amb 11

alumnes matriculats passaria a denominar-se Al·lèrgia i Immunologia Clínica.

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Mestre especialitats d’Educació Primària i Llengua Estrangera (Pla 1997)
Modificació de la distribució dels crèdits de l’assignatura troncal Educació Física i la
seva Didàctica de 4,5 crèdits: constava (1,5T+3P) i ha de constar (3T+1,5P).
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Facultat d’Enologia

Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (Pla 1997)
1. S’acorda anul·lar l’acord pres en la Comissió d’Ordenació Acadèmica del dia 11

de febrer relatiu a la introducció de prerequisits relacionats amb l’assignatura Treball Fi
de Carrera.

2. S’aproven els nous plans d’estudis:
S’acorda la implantació dels nous plans d’estudis:
◆ Diplomat en Educació Social (1r cicle)
◆ Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1r cicle, ensenyament propi)
S’aproven pendents d’unes petites modificacions de detall.
3. S’aprova l’estudi propi de 2n cicle de Graduat Superior en Ciència i Mètode en

Infermeria.
S’acorda la implantació dels nous estudis propis de 2n cicle de Graduat Superior en

Ciència i Mètode en Infermeria, vinculats a l’Escola Universitària d’Infermeria.
El pla d’estudis s’aprovarà en una propera Comissió d’Ordenació Acadèmica, una

vegada:
◆ Solucionats uns canvis en algunes assignatures i continguts a impartir.
◆ S’ampliï a 150 el número de crèdits totals.
◆ S’estudiï la incorporació dels diplomats en Fisioteràpia.
◆ Es rectifiqui alguna dada econòmica resultat de l’ampliació de crèdits.
5. S’aproven les places d’accés (nova admissió).

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS

SESSIÓ DE 12 DE MARÇ DE 1999

S’acorda incloure un punt en les bases del programa ACCÉS segons el qual es priorit-
zarà que el professorat de nova incorporació gaudeixi d’un ajut.

COMISSIÓ DE PAS

SESSIÓ DE 26 DE MARÇ DE 1999

1. S’acorda aprovar el calendari de festes laborals per a l’any 1999 i els torns de
Nadal del personal d’administració i serveis.

2. S’acorda aprovar modificacions de fitxes i organigrames del Catàleg de llocs de
treball del personal d’administració i serveis.

3. S’acorda aprovar les noves fitxes de:
◆ Tècnic d’Inventari (grup II)
◆ Tècnic del Gabinet Tècnic del Rectorat (grup I)
◆ Tècnic de Formació i Avaluació (grup II)
◆ Tècnic de l’Oficina Pressupostària (grup I)
4. S’acorda aprovar la convocatòria de les places següents:
2 places de l’escala administrativa (règim interí)
1 tècnic d’Inventari (grup II)
1 tècnic de l’Oficina Pressupostària (grup I)
2 tècnics d’Aplicacions (grup II)
1 tècnic informàtic de suport als usuaris (grup III) a temps parcial
1 tècnic del grup II del departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

SESSIÓ DE 26 D’ABRIL DE 1999

S’acorda ratificar les propostes de les comissions de selecció de les places següents:
◆ Cap de la Secció de PAS (interina): Rosa M. Molar Caelles
◆ Tècnic de sistemes (Servei d’Informàtica): Lluís Ariño Martín

COMISSIÓ DE PROJECCIÓ EXTERIOR

SESSIÓ DE 19 DE MARÇ DE 1999

1. S’acorda que en alguns cursos es pot demanar més informació sobre els experts
que els impartiran per tal de controlar la qualitat dels cursos.

2. S’acorda aprovar la proposta de cursos ordinaris i singulars de la Universitat
d’Estiu de la URV 1999 amb el vistiplau dels canvis especificats.

3. S’acorda que com a conseqüència del conveni entre l’AUTE i la URV els cursos
d’estiu de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre seran presents sota l’adscripció de
la Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili a l’Institut Joan Lluís Vives.

SESSIÓ DE 23 D’ABRIL DE 1999

S’acorda tancar els cursos de la Universitat d’Estiu de la URV edició 1999 i aprovar els
canvis que hi ha hagut de la relació de cursos d’estiu presentats a la darrera sessió de la
Comissió de Projecció Exterior el proppassat 19-3-99.
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COMISSIÓ D’ESTUDIANTS

SESSIÓ DE 4 DE MARÇ DE 1999

S’aprova la primera convocatòria dels ajuts per a activitats culturals dels estudiants, que
comprèn les activitats que s’hagin de realitzar fins al 30 de setembre d’enguany. Les
activitats que s’hagin de portar a terme entre aquesta data i el 28 de febrer del 2000
s’haurien de tractar en la segona convocatòria, la qual es preveu que es convoqui entre
els mesos d’octubre o novembre del 1999.

SESSIÓ DE 26 D’ABRIL DE 1999

S’aproven les convocatòries de beques de col·laboració amb la URV (estiu 1999): auto-
matrícula, Universitat d’Estiu i monitors del Servei d’Esports.
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Convenis

13  Acord de 29 d’abril de 1999, pel qual es ratifiquen diversos convenis:

Conveni marc de cooperació tècnica, científica i pedagògica entre la Universitat
Rovira i Virgili i la Universitat Nacional del Sud de Bahía Blanca (Argentina).

Acord marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i Datalògic, SA.

Conveni de col·laboració entre la Junta de Residus i la Universitat Rovira i Virgili
per a la realització d’un estudi per determinar l’evolució en el temps de les concentraci-
ons de metalls pesants, dioxines i dibenzofurans al Camp de Tarragona.

Acord entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Abdelmalek Essaadi, Facul-
tat de Ciències de Tetuan.

Conveni marc de col·laboració entre el CIDEM, la CIRIT i la Universitat Rovira i Vir-
gili per a la creació a Catalunya d’una xarxa de centres de suport a la innovació.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut del Tea-
tre de la Diputació de Barcelona.

Conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut
del Teatre de la Diputació de Barcelona.

Conveni de cooperació interinstitucional núm. UN-1999-0013 entre la Fundación
Universidad del Norte i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Dona i la Universitat Rovira i
Virgili, seminari Paraula de Dona, per a la publicació d’una antologia de poetes catala-
nes titulada Contemporànies.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i
Virgili per a la promoció del patrimoni artístic de Tarragona.

Modificació del conveni signat el 25 de juny de 1997 entre la Universitat Rovira i
Virgili i l’associació organitzadora de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,
l’Oficina Provincial de la Creu Roja de Tarragona i l’Institut Català del Voluntariat del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Acord sobre la col·laboració en la recerca científica i l’educació entre la Universitat
de Mysore (Índia) i la Universitat Rovira i Virgili.
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 20 DE MAIG DE 1999

Informe del Rectorat

El mandat estatutari que estableix que el Claustre ha d’aprovar l’informe anual del rec-
tor esdevé un dels punts polítics importants de l’acció de govern. El text ha d’incloure
un resum de l’activitat docent i d’investigació i de les línies generals del pressupost, de
la programació plurianual i de la memòria econòmica. És, però, de fet, el moment en
què el seguiment i la revisió de l’acció de govern es poden realitzar de manera ade-
quada si hi ha un rendiment de comptes i se’n pot fer la crítica constructiva enfocada a
la millora.

Amb aquest propòsit es presenten, doncs, davant del Claustre, els avenços aconse-
guits durant aquest any pel que fa a la línia política traçada en el programa de govern i
remarcada en la formulació del Pla Estratègic de Qualitat (PEQ).

El contingut de l’informe, la presentació i les explicacions subsegüents han de ser
transparents i entenedores de com han anat les coses i per què han estat així; han de
transmetre una idea integrada de la nostra Universitat durant l’any que ha passat i de
l’evolució que seguim.

El primer apartat de l’informe presenta una visió general dels objectius i del nivell
de consecució assolit en el darrer any, intentant donar una idea global de la situació
general, remarcant  molt especialment els temes de política general atès que afecten
tots els àmbits de treball i representen en certs casos canvis importants en les maneres
de fer.

Globalment s’observa una evolució positiva que segueix la línia de creixement i
consolidació de la URV, i que ens porta a ser la quarta universitat de Catalunya. Aquest
és un fet objectiu, del qual ens hem de congratular i que ha representat un esforç consi-
derable per a tot el col·lectiu universitari. Ara bé, pensant en el futur, no ens hem d’obli-
dar de l’etapa de desacceleració a què ens acostem i en què la quantitat perdrà pes
davant la qualitat.

En les dades corresponents a la docència cal esmentar, d’una banda, que tímida-
ment es comença a notar la tan comentada davallada demogràfica, alhora que, per altra
banda, es fa palesa la diversificació de l’alumnat i el pes cada cop més important de la
formació continuada.

En recerca i transferència destaca un augment de l’activitat més que remarcable. Les
xifres de personal i del pressupost experimenten un increment lleuger però constant i la
superfície construïda augmenta considerablement, com s’esperava.

Després, doncs, del període de constitució i de creixement, la URV ha d’encaminar-
se envers la consolidació per aconseguir, dins d’un marc cada vegada més exigent, ser
una universitat de primera línia, com tots volem. Això comporta la determinació clara
dels objectius adients per afrontar els reptes del present i del futur i progressar constant-
ment en la direcció marcada. Per això cal orientar l’organització i els recursos cap als
objectius, sent conscients que és essencial la màxima implicació de tots els membres de
la comunitat universitària.

És des d’aquesta visió que els objectius de l’acció de govern han estat marcats en
aquest darrer any:

◆ Introduir de nous sistemes per formular i desenvolupar objectius, que fomentin la
participació i la corresponsabilitat, definint unes metes adequades per afrontar el futur
amb garanties: la planificació estratègica en els objectius interns i el Contracte pro-
grama signat entre la URV i la Generalitat han estat els elements bàsics.

◆ Incrementar la implicació de la comunitat universitària en la presa de decisions i
en el desenvolupament i l’aplicació de les línies generals d’actuació: aquest és un
objectiu que ha de ser constant. En aquest any s’han fomentat el debat i el protago-
nisme del Claustre en els grans temes de política universitària; la Junta de Govern s’ha
fet més transparent aportant més informació i d’altra banda, hi ha hagut contactes peri-
òdics de l’equip de govern amb els responsables dels centres i dels departaments per
explicar i debatre els temes d’interès.  És evident que el procés de planificació estratè-
gica iniciat ha estat i ha de continuar sent un element que fomenti el progrés en aquest
objectiu.

◆ Fomentar la cultura de l’avaluació com a base per poder determinar el progrés de
les nostres activitats, millorant-les i fent el seguiment dels objectius marcats: estendre la
cultura de l’avaluació com a instrument de millora i de canvi és un element fonamental
per al futur. Per consolidar-la caldrà que s’encaixi en la presa de decisions, integrant-se
els diferents nivells avaluats.

Claustre Universitàri de 20 de maig de 1999
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◆ Avançar en les línies prioritàries de docència, recerca i transferència i relacions
amb la societat, prèviament definides en el programa de govern i en el Pla Estratègic de
Qualitat:

-En docència: pel que fa a l’oferta d’ensenyaments, s’han activat estudis en la línia
que ens havíem marcat, incrementant l’especificitat i la diversificació en  els primers
cicles professionalitzadors lligats a les necessitats de l’entorn. Tanmateix, la millora de
la qualitat de la docència va íntimament lligada a les accions que es proposin desenvo-
lupar els centres i que s’expliciten en el seu procés de planificació estratègica. L’activa-
ció de tutories, la modificació del règim de permanències, la revisió de normativa dels
crèdits lliures i molt especialment la millora de les relacions amb secundària, són ele-
ments que ajudaran de manera important en el procés.

-En recerca i transferència: la definició de les línies prioritàries de recerca, l’elabora-
ció del mapa de grups i la millora de la gestió en aquest àmbit han estat elements claus
per poder endegar una política de recerca pròpia de la nostra Universitat, encaminada
als objectius de qualitat i productivitat. Pel que fa a la transferència, els esforços inicials
s’han orientat a definir la Fundació URV com a estructura única que canalitzi i vehiculi
la transferència.

-En relacions amb la societat: els contactes amb els representants del Govern de la
Generalitat, dels partits polítics i d’altres agents socials han estat periòdics i destinats a
enfortir les posicions i els objectius de la URV.

◆ Accions en l’àmbit dels recursos humans, l’economia i les infraestructures:
-Pressupost: en la línia prioritària de buscar l’equilibri entre la subvenció nomina-

tiva que es rep de la Generalitat i el capítol I de despeses de personal, s’ha passat d’un
desequilibri del 3% el 1998 a un 2,2% el 1999. Així doncs, la reducció en les despeses
institucionals, seguint l’austeritat marcada en el programa electoral, i l’augment signifi-
catiu del pressupost de biblioteques, han estat eixos bàsics de l’actuació pressupostària.

-Plantilla: la definició d’un nou marc per a la plantilla va lligada a la sostenibilitat
del pressupost, la qual cosa és una prioritat i una necessitat absoluta. L’elaboració dels
criteris per a la plantilla de professorat i la seva aplicació han estat un pas important.
Aquest procés, però, ha requerit molt d’esforç atesa la complexitat , i tot seguit caldrà
elaborar la plantilla de PAS.

-Ubicacions: després d’un camí ple de dificultats i encallat diverses vegades, s’ha
arribat a un acord amb el Comissionat per finalitzar el Pla d’Inversions 1999-2000, que
preveu la continuació de les inversions en una segona fase. En conjunt, aquest ha estat
un acord que permet desenvolupar satisfactòriament les necessitats prioritàries de la
URV, a més de gestionar-les directament.

En aquest context de transformació veritablement exigent en què ens trobem, la
URV es defineix com una universitat jove, preparada per a la transformació necessària
per assumir els reptes plantejats. L’esforç realitzat ha estat remarcable en tots els àmbits
de la vida universitària. Un treball que ens defineix com una Universitat emprenedora,
que millora de forma continuada la docència i la investigació, que és capaç de fer front
als ajustos necessaris i que rep el reconeixement extern a la seva tasca, i esdevé una de
les millors universitats del sistema català.

El camí, però, és encara força llarg i ens cal consolidar els resultats docents, millorar
els mètodes pedagògics i l’atenció als estudiants i al personal, la capacitat de transfe-
rència de coneixements, etc. No volem, però, que la nostra postura d’oferir sinó un ser-
vei públic d’educació superior de qualitat que respongui a les necessitats de les
persones i de la societat.

Claustre Universitàri de 20 de maig de 1999
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Disposicions

1. S’aprova l’acta corresponent a la sessió del 21 de gener de 1999.
2. S’aprova l’informe anual del rector amb el resultat de la votació següent:
Vots afirmatius 82
Vots negatius 8
Abstencions 6
3. S’acorda aprovar la pròrroga de la sessió del Claustre Universitari per

continuar-lo dilluns, 24 de maig.
4. S’acorda aprovar la reforma dels articles 1.2, 21.1, 24.2, 27.1, 48.1, 49.1, 49.2,

49.3, 49.4, 49.5, 52, 55.3, 57.3, 65.2, 79.2, 79.3, 79.4, 93.1, 95.1, 116, 117.1, 118.1,
118.2, 118.3, 133.2, 151, 152, 153.2, 174, 184.2, 192.2.a) disposició addicional 3, dis-
posició addicional 4 i disposició addicional 5, la supressió de la disposició addicional 2
i totes les disposicions transitòries de l’Estatut de la URV, així com els articles que són
afectats per l’entrada en vigor de la Llei 16/1998, dels consells socials, amb el resultat
de la votació següent:

Vots afirmatius 102
Vots negatius 3
Vots en blanc 6
Vots nuls 2
5. S’acorda postposar la designació dels membres del Comitè Acadèmic per a una

propera sessió del Claustre atesa la votació següent (vots necessaris per a l’adopció de
l’acord: 104 afirmatius):

Vots afirmatius 97
Vots negatius 12
Vots en blanc 4
Vots nuls 0
6. S’acorda aprovar, sobre les empreses de treball temporal, la moció següent, pre-

sentada pels estudiants i PAS:
◆ Manifestar a les instàncies polítiques i administratives superiors la preocu-

pació i el malestar de la comunitat universitària per la precarietat, degradació social i
laboral que impliquen les ETT amb la finalitat d’aconseguir que els estaments esta-
tals modifiquin la normativa vigent que en legitima l’existència, a fi d’eliminar
o bé suavitzar el comportament d’aquestes empreses.

◆ Procurar, a partir d’avui, per tots els mitjans que estiguin a l’abast de la
Universitat no contractar aquestes empreses i que els alumnes no hi acin pràc-
tiques.

◆ No recórrer directament als serveis oferts per les ETT.
◆ Fer arribar el present acord a les universitats de tot l’Estat o bé publicar

l’acord en la pàgina electrònica de la URV.
7. S’acorda aprovar la moció dels estudiants següent sobre estalvi de paper:
◆ Fomentar la cultura de la fotocòpia a dues cares.
◆ Realitzar les comunicacions internes de la URV i les campanyes publicitàries en

paper reciclat.
◆ Puntuar en el proper concurs de serveis de fotocòpies de la URV aquell

servei o aquelles empreses que demostrin tenir una major preocupació per la
sostenibilitat del nostre entorn.

◆ Iniciar campanyes perquè tothom sigui el màxim respectuós amb l’entorn i afavo-
rir el respecte amb el medi ambient.

◆ Publicar el present acord a la pàgina electrònica de la URV.

Claustre Universitàri de 20 de maig de 1999
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JUNTA DE GOVERN DE 4 DE JUNY DE 1999

Informe del Rectorat

1. El proppassat 20 de maig va tenir lloc la sessió del Claustre Universitari en què es
presentà l’informe del rector que sintetitza l’acció de la línia de govern de tot l’any.
Aquest document va rebre el suport majoritari dels nostres claustrals. Tanmateix, el
Claustre aprovà la reforma parcial dels Estatuts de la URV, conegué els plans estratègics
del centres de la URV i aprovà dues mocions respecte a l’actuació de la URV envers les
empreses de treball temporal i per a l’estalvi de paper.

2. El Dr. Andreu Mas-Colell, comissionat per a Universitats i Recerca en la seva pri-
mera visita a la URV, acompanyat pel director general d’Universitats, Dr. Antoni Giró,
signà el Contracte programa sobre les inversions a la URV per al període 1999-2000. La
signatura del Contracte programa obre finalment les expectatives per desbloquejar les
noves ubicacions i ens permetrà, a través de l’endeutament, tenir la disponibilitat de
gestionar nosaltres mateixos el programa en la repercussió positiva que això ha de tenir
sobre el ritme de les inversions, les quals només dependran ja de les possibilitats cons-
tructives i dels imprevistos que sempre poden sorgir en el procés constructiu. El Comis-
sionat per a Universitats i Recerca es fa càrrec de les amortitzacions i els interessos que
es derivin de l’endeutament, d’acord amb el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.

La gestió del Pla d’inversions, però, comportarà a la vegada una sèrie de canvis i
tasques que la URV haurà d’assumir. Concretament, la Gerència coordinarà els dife-
rents serveis implicats: el de gestió econòmica, pel que fa al control, tant de la despesa
de l’endeutament aprovat pel Comissionat, així com de les gestions d’aquest endeuta-
ment amb les entitats bancàries; l’Oficina Tècnica, en el seguiment i control de les
obres i la validació de les certificacions presentades pels proveïdors i l’Oficina de Con-
tractació en el llançament, resolució i seguiment dels concursos.

3. Des del rectorat i en estreta col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació
de la URV, s’ha posat en marxa el projecte DUET (Docència Universitària amb Eines
Telemàtiques). Aquesta acció adreçada al professorat té com a objectiu prioritari la
incorporació de les noves tecnologies a la docència universitària, fent aquest camp
cada cop més ampli i d’un ús freqüent i normalitzat.

4. S’ha discutit i consensuat abastament la normativa de professorat i de la seva ava-
luació, per tal de facilitar la gestió del col·lectiu. Des d’ara les regles del joc seran clares
i es preveu que es reverteixin en un millor funcionament de la nostra Universitat.

5. El Consell Interuniversitari de Catalunya haurà de debatre la proposta del nous
ensenyaments que la URV demana per al proper curs acadèmic. És evident que per part
de la URV hi ha un més que notable esforç de programació, en la línia d’acostar la
demanda social de les nostres comarques a les inquietuds i desitjos dels nostres univer-
sitaris.

6. En el marc de continuar desenvolupant els aspectes culturals de la URV, des del
Rectorat, i amb col·laboració de la Facultat de Lletres, impulsem l’Aula de Cinema.
Pensem que serà una bona eina, amb suficient component atractiu per als universitaris,
i d’altra banda donarà una projecció cultural ciutadana important.

7. La nostra Universitat va estar guardonada el propassat 30 d’abril amb la Medalla
d’Or de la Ciutat de Tarragona, per part de l’Ajuntament. Tanmateix, el Dr. Joan Martí i
Castell, com a primer rector de la URV, ho va estar amb la Medalla d’Argent i van ser
lliurats els diplomes de Serveis Distingits de la ciutat de Tarragona als primers vicerec-
tors, degans i directors de centres, membres de la Comissió Gestora i president de la
Divisió VII.

Crec que aquest és un motiu de reconeixement important a la institució per part de
la ciutat, i del qual tots, com a membres de la comunitat universitària, ens hem de sentir
honorats.

8. Des de la URV continuem impulsant al màxim les accions que ens facin ser pre-
sents a les institucions i les empreses, i així el dia 30 d’abril es constituí el Consell Con-
sultiu de la Confederació Empresarial de la província de Tarragona (CEPTA), del qual en
forma part la nostra Universitat a través del rector.

Full Oficial 28 / Junta de Govern de 4 de juny de 1999
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Disposicions

1  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aproven les despeses plurianuals derivades
del Contracte programa d’inversions, que figura com a annex:

DESPESES PLURIANUALS DERIVADES DEL CONTRACTE PROGRAMA 
D’INVERSIONS

ANTECEDENTS

Els Estatuts de la URV (article 170) especifiquen que la universitat ha d’aprovar les seves
actuacions plurianuals i, en concret, els plans de construcció de nous edificis. Així
mateix, la nova llei 16/1998, de 28 de desembre de 1998 de Consells Socials (article 9)
també especifica que és funció del Consell Social aprovar, a proposta de la Junta de
Govern, la programació i les despeses plurianuals de la universitat.

El passat dia 4 de maig de 1999, la URV va signar amb el CUR el Contracte-Pro-
grama d’Inversions de la URV per al període 1999-2000 per un import global de 4.100
milions de pessetes, el qual traspassa a la URV la gestió de les inversions dels anys 1999
i 2000, planificades en el marc del Pla Plurianual d’Inversions Universitàries 1995-
2000 del CUR, per un import global de 4.100 milions de pessetes, 1.863 corresponents
a l’any 1999 i 2.237 corresponents a l’any 2000 (clàusula 1).

Els projectes inclosos en l’esmentat Contracte programa, així com el seu calendari
d’execució es detallen a l’annex 4 (clàusula 2). Les necessitats financeres de l’execució
del Contracte programa es cobriran en part, dels pressupostos del CUR, en part, mitjan-
çant endeutament de la URV (clàusula 13.a). L’endeutament màxim que s’autoritza per
la URV és de 1.863 milions de pessetes per l’any 1999 i 2.237 milions de pessetes per
l’any 2000 (clàusula 13.b) i el CUR es compromet a fer-se càrrec de les amortitzacions i
els interessos que es derivin d’aquest endeutament (clàusula 13.b).

ACORD

La Junta de Govern acorda autoritzar la programació plurianual i les despeses derivades
de l’execució del Contracte programa d’inversions de la URV per al període 1999-2000
per un import global de 4.100 milions de pessetes, signat amb el CUR. L’endeutament
màxim de que podrà disposar la URV serà de 1.863 milions de pessetes per l’any 1999
i 2.237 milions de pessetes per l’any 2000. El CUR es farà càrrec de les amortitzacions i
els interessos que se’n derivin d’aquest endeutament.

CONTRACTE PROGAMA INVERSIONS 1995-2000

2a fase
Actuacions fetes Pendent Inversió total URV

TOTAL URV TOT Previsió
Concepte Centres Actuació 1995 1996 1997 1998 TOT 1999 2000 TOT CPI total
Edificis ETSE+ETSEQ Aulari 2 13 15 150 350 500 515 685 1.200
Edificis ETSE+ETSEQ Mòdul E 18 81 133 320 552 366 90 456 1.008 99 1.107
Edificis ETSE+ETSEQ Mòdul L1 61 181 193 435 0 435 0 435
Edificis ETSE+ETSEQ Mòdul L2 3 26 29 250 175 425 454 66 520
Edificis ETSE+ETSEQ+FQ+FE Aula Magna+biblioteca

  +sales d’estudi+aules 0 25 125 150 150 600 750
Edificis ETSE+ETSEQ Plantes pilot 0 10 70 80 80 100 180
Equipament ETSE+ETSEQ Aulari 0 70 70 70 30 100
Equipament ETSE+ETSEQ Modul E 0 50+100 150 150 270 420
Equipament ETSE+ETSEQ Mòduls L1+L2 0 50 50+50 150 150 150 300
Equipament ETSE+ETSEQ Aula Magna+biblioteca

+sales d’estudi+aules 0 0 0 100 100
Equipament ETSE+ETSEQ Plantes Pilot 0 0 0 48 48
Infra&Urban ETSE+ETSEQ ETSE+ETSEQ 5 25 41 22 93 160 80 240 333 160 493

TOTAL 23 167 360 574 1.124 1.011 1.210 2.221 3.345 2.308 5.653
Edificis FQ + FE Aulari 2 12 14 30 20 50 64 386 450
Edificis FQ + FE Departaments 0 0 0 750 750
Edificis FQ + FE Laboratoris docents 0 0 0 450 450
Equipament FQ + FE Aulari 0 0 0 60 60
Equipament FQ + FE Departaments 0 0 0 100 100
Equipament FQ + FE Laboratoris 0 0 0 120 120
Infra&Urban FQ + FE FQ + FE 0 0 0 270 270

TOTAL 0 0 2 12 14 30 20 50 64 2136 2.200
Edificis SRC SRC 8 8 122 122 130 0 130
Equipament SRC SRC 0 0 0 0 0
Infra&Urban SRC SRC 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 8 8 122 0 122 130 0 130
Edificis FCJ FCJ 20 21 67 256 364 410 587 997 1.361 0 1.361
Equipament FCJ FCJ 0 40 40 80 80 148 228
Infra&Urban FCJ FCJ 2 34 3 39 10 30 40 79 20 99
Infra&Urban FCJ FCJ 0 0 0 48 48

TOTAL 22 55 70 256 403 460 657 1.117 1.520 216 1.736
Edificis Rectorat Ampliació Jaume I 0 25 25 25 400 425
Equipament Rectorat Ampliació Jaume I 0 0 0 60 60
Infra&Urban Rectorat Ampliació Jaume I 0 0 0 53 53

TOTAL 0 0 0 0 0 0 25 25 25 513 538
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Actuacions fetes Pendent Inversió total URV
TOTAL URV TOT Previsió
Concepte Centres Actuació 1995 1996 1997 1998 TOT 1999 2000 TOT CPI total
Edificis EUI EUI 0 0 0 50 50

TOTAL 0 0 0 50 50
Edificis FCEiE FCEiE 469 445 914 0 914 0 914
Edificis FCEiE Mas Vila de Barberà

i RENFE 6 25 54 85 0 85 43 128
Equipament FCEiE FCEiE 69 8 77 0 77 0 77
Infra&Urban FCEiE FCEiE 8 126 5 139 0 139 0 139

TOTAL 483 665 67 0 1.215 0 0 0 1.215 43 1.258
Edificis STQ STQ 48 165 18 231 0 231 0 231
Equipament STQ STQ 49 49 0 49 0 49

TOTAL 48 165 67 0 280 0 0 0 280 0 280
RAM FMCS Obres reforma 76 51 127 50 44 94 221 350 571
RAM PIT+FCEiP Obres menors 165 86 38 289 0 289 0 289
RAM URV Equipament 95 35 130 0 130 0 130
RAM URV Obres menors

(transf. URV) 81 21 103 65 270 65 65 335 180 515
RAM URV Infraestructura 

CP 1997-99 130 130  260* 130 130 390 0 390
TOTAL 341 107 309 319 1.076 180 109 289 1.365 530 1.895

Sòl Sòl Adquisició de sòl 50 45 18 33 146 40 40 186 0 186
Comunica. Fibra òptica Fibra òptica 0 0 0 0 0

Subtotal 4.266 3.864 8.130 5.796 13.926
TOTAL ANUAL 967 1.204 893 1.202 1.843 2.021
TOTAL ACUMULAT 967 2.171 3.064 4.266 6.109 8.130

* Provinent del Contracte programa de Qualitat signat en data 6 de novembre de 1997, pendents de liquidació
> La Generalitat de Catalunya ja ha tramitat pagaments l’any 1999 per valor de 53.974.670 pessetes (324.394,3 euros)

2  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la Normativa de personal acadè-
mic, que figura com a annex:

NORMATIVA DE PERSONAL ACADÈMIC

INTRODUCCIÓ

1. El personal acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili es regeix per la Llei orgànica
de reforma universitària i per les normes que la desenvolupen, per la normativa sobre fun-
cionaris que li sigui aplicable, pels Estatuts de la Universitat i per aquesta Normativa.

2. El personal acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb la Llei de
reforma universitària i els Estatuts de la URV està constituït per: 

a) Professorat dels cossos docents universitaris: catedràtics d’universitat, titulars
d’universitat, catedràtics d’escola universitària i titulars d’escola universitària.

b) Professorat contractat: professorat associat a temps parcial, professorat visitant,
professorat associat estranger de caràcter permanent i professorat emèrit.

c) Personal investigador: investigadors i becaris de recerca postdoctorals.
d) Personal acadèmic en formació: ajudants, becaris predoctorals.
3. La Junta de Govern establirà anualment en el seu pressupost la plantilla de pro-

fessorat activada, en la qual es farà una relació de totes les places de professorat, tant de
cossos docents com contractats.

4. La Junta de Govern podrà modificar anualment la plantilla pressupostada en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries per ampliació o minoració de les places exis-
tents o per canvi de denominació de les places vacants.

5. La plantilla pressupostada anualment garantirà l’equilibri de cada departament
respecte a la plantilla de personal acadèmic aprovada per la Universitat.

1. PROFESSORAT DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

1.1 Accés a places de cossos docents universitaris

1.1.1 Concursos de provisió
1. Els concursos de selecció per a professors dels cossos docents universitaris es

regiran per la Llei orgànica de reforma universitària i per les normes que la desenvolu-
pen, així com pels Estatuts de la URV i per les normes que els desenvolupen.

2. La Junta de Govern aprovarà la convocatòria dels concursos per a la provisió de
les places vacants o de les de nova creació dotades en el pressupost, a petició del
departament i després d’un informe del centre al qual es vincula la plaça.

3. La Junta de Govern, en funció de les necessitats docents i investigadores i amb
l’informe previ del departament i del centre al qual es vincula la plaça, podrà acordar
que les places vacants siguin proveïdes mitjançant concurs de mèrits.

4. Una vegada a l’any es realitzarà una convocatòria de places de professorat ordi-
nari. En aquesta convocatòria podran sortir a concurs les places resultants de les vacants
que s’hagin produït durant el curs o que es puguin preveure i hauran de sortir a concurs
les places vacants que s’hagin produït el curs anterior i que no hagin estat convocades.

5. Quan un departament proposi que una plaça vacant de la seva plantilla no surti a con-
curs, haurà de justificar la seva proposta, que serà estudiada i resolta per la Junta de Govern.

6. Atenent l’article 39 de la Llei de reforma universitària, les places ocupades interi-
nament no podran estar més d’un any sense ser convocades a concurs.
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7. En el cas que un departament proposi el canvi de categoria o àrea de coneixe-
ment d’una plaça vacant, caldrà que ho justifiqui i que ho aprovi la Junta de Govern.

8. Els departaments proposaran a la Junta de Govern els noms del president/a i del
secretari/ària de les comissions que han de resoldre els concursos, tenint en compte les
exigències següents:

a) Places de catedràtic d’universitat: el president/a i el secretari/ària han de ser cate-
dràtics d’universitat.

b) Places de titular d’universitat: el president/a ha de ser catedràtic d’universitat i el
secretari/ària, catedràtic o titular d’universitat.

c) Places de catedràtic d’escola universitària: el president/a ha de ser catedràtic
d’universitat i el secretari/ària, catedràtic d’escola universitària.

d) Places de titular d’escola universitària: el president/a ha de ser catedràtic d’universi-
tat o catedràtic d’escola universitària i el secretari/ària, titular d’escola universitària.

La proposta ha d’anar acompanyada del certificat del secretari del departament, en
què doni fe que corresponen a un acord del consell de departament. La proposta final
sobre aquesta composició correspondrà a la Junta de Govern, la qual podrà ser diferent
a la feta pel departament, prèvia comunicació raonada.

9. Per evitar endarreriments en la constitució de les comissions, els departaments
suggeriran tres suplents per al president/a i tres per al vocal secretari/ària, ordenats per
ordre de preferència; si el president/a suplent i el vocal secretari/ària suplent són de la
Universitat Rovira i Virgili, serà suficient proposar-ne un i no tres. En cas que el sorteig
que posteriorment realitzarà el Consejo de Universidades per designar la resta de mem-
bres de les comissions no afecti la primera proposta, aquesta esdevindrà ferma i així es
publicarà en el BOE; en cas contrari, es recorrerà a les altres en el mateix ordre en què
s’han proposat.

10. D’acord amb l’article 8.4 del Reial decret 1888/1984 sobre concursos a cossos
docents universitaris, l’informe individualitzat el farà el rector i contindrà l’informe del
degà/ana i del director/a del departament, resultat de les avaluacions fetes per la Uni-
versitat Rovira i Virgili i resultats de les enquestes de docència dels últims tres anys.

11. En el cas de proveïment de vacants mitjançant concurs de mèrits, la Junta de
Govern aprovarà la composició de les comissions que han de resoldre els concursos, a
proposta del departament al qual pertanyen les places convocades i amb l’informe
previ del centre corresponent.

12. L’oficina receptora de tota la documentació serà el Servei de Recursos Humans,
el qual la lliurarà a la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

1.1.2 Places de cossos docents universitaris vinculades
1. En el cas de convocatòries de places de cossos docents universitaris vinculades a

places de facultatius especialistes d’institucions sanitàries, s’aplicarà el que disposa el
Reial decret 1558/1986, de 28 de juliol, modificat pel Reial decret 1652/1991, d’11
d’octubre. Les comissions mixtes constituïdes a l’empara dels concerts signats entre la
Universitat i les institucions sanitàries proposaran, amb l’acord previ del consell de
departament corresponent, les convocatòries de les places vinculades, que seran apro-
vades per la Junta de Govern.

2. Tota convocatòria l’han d’efectuar conjuntament la Universitat i l’administració
titular de la institució sanitària corresponent. Per resoldre els concursos es constituirà
una comissió composta per cinc membres.

3. La Junta de Govern designarà, a proposta del consell del departament correspo-
nent, dos professors pertanyents als cossos docents universitaris i a l’àrea de coneixement
que escaigui en funció de la plaça treta a concurs. D’aquests, un serà el president/a de la
comissió i l’altre actuarà com a secretari/ària. Dels tres vocals restants, un és designat pel
Consejo de Universidades mitjançant sorteig i els altres dos han d’estar en possessió del
títol d’especialista que s’exigeix com a requisit per concursar a la plaça i són designats per
la institució sanitària. Cada membre de la comissió ha de tenir el seu suplent, nomenat de
la mateixa forma que per a la designació del titular.

1.1.3 Reclamacions
1. Les resolucions de les comissions dels concursos de professorat dels cossos

docents universitaris poden ser objecte de reclamació davant el rector/a, excepte en el
cas que la proposta de la comissió sigui la de no-provisió de la plaça.

2. Les reclamacions seran valorades pel Comitè Acadèmic, que resoldrà en un ter-
mini no superior a dos mesos.

1.1.4 Presa de possessió
1. Amb independència de l’acte protocol·lari de presa de possessió, els nomena-

ments dels professors de cossos docents tindran efectes econòmics i administratius a
partir de l’endemà de la publicació en el BOE.

2. En el cas d’un professor/a que prengui possessió d’una plaça convocada a temps
complet, però per motius de compatibilitat o altres vulgui acollir-se al règim de dedica-
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ció a temps parcial, haurà de fer una sol·licitud raonada adreçada al vicerector de Per-
sonal Acadèmic i PAS abans d’incorporar-se a la plaça. Per a la resolució favorable de
la sol·licitud, caldrà que el professor/a acrediti cinc anys de permanència a la Universi-
tat i serà preceptiu l’informe favorable del departament afectat.

1.1.5 Incorporació a la plaça
1. La incorporació a una plaça de la Universitat Rovira i Virgili es realitzarà en un

termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del nomenament
en el BOE.

2. Si un professor/a obté durant el curs acadèmic una nova plaça a la Universitat
Rovira i Virgili i vol retardar la incorporació per finalitzar el curs en la seva universitat
d’origen, el procediment a seguir és el següent:

a) El professor/a interessat presentarà una sol·licitud als dos departaments afectats.
Cadascun n’informarà en consell de departament i trametrà l’informe al corresponent
rectorat.

b) La Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern de la Univer-
sitat Rovira i Virgili resoldrà en vista dels esmentats informes.

c) En tot cas, només s’autoritzarà l’endarreriment en la incorporació com a màxim
fins al 30 de setembre següent a la sol·licitud.

1.2 Professorat interí
1.2.1 Concursos de provisió
1. La Junta de Govern, a proposta dels departaments, podrà determinar la convenièn-

cia que les places dels cossos docents universitaris de nova creació o vacants siguin ocu-
pades interinament, amb caràcter temporal, amb idèntics requeriments de titulació que
els exigits per a la provisió.

2. Les places de professorat interí es cobriran mitjançant una convocatòria pública
pel sistema de concurs. La convocatòria de les places es farà per resolució del rector/a
dos cops a l’any durant els períodes maig/juny i octubre/novembre, i en les bases
s’inclourà una descripció de la plaça, on constarà el departament i l’àrea de coneixe-
ment al qual està adscrita, el perfil de la plaça i els requisits necessaris per prendre part
en el concurs.

3. La resolució dels concursos correspondrà a una comissió composta per cinc pro-
fessors dels cossos docents universitaris que ocupin una plaça d’igual o superior cate-
goria a la convocada, i hauran de pertànyer a la mateixa àrea de coneixement o afí a la
de la plaça convocada a concurs, amb la distribució següent:

a) Dos professors, un dels quals serà el president/a, designats pel consell del depar-
tament al qual està adscrita la plaça convocada.

b) Dos professors, especialistes en matèries relacionades científicament, designats pel
vicerector de Personal Acadèmic i PAS per delegació de la Junta de Govern, un dels quals
serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal Docent i Investigador.

c) Un professor/a designat pel Departament de l’àrea de coneixement per la qual es
convoca la plaça, que no pertanyi a la Universitat Rovira i Virgili.

4. La convocatòria de les places s’anunciarà com a mínim en un diari d’àmbit local
i en un d’àmbit estatal. De les bases de la convocatòria se’n donarà publicitat en el tau-
ler d’anuncis del Servei de Recursos Humans de la Universitat. Els successius actes que
se’n derivin seran fets públics en el mateix lloc.

5. En el moment de constituir-se la comissió, se’n designarà el secretari/ària. La
comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho creu
convenient, podrà convocar els candidats per a una entrevista personal. La comissió
elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats segons el model aprovat per
la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, d’acord amb els cri-
teris de valoració establerts, que inclourà una votació individual dels seus membres
sobre la proposta de candidat. Aquest informe el trametrà a la Comissió de Personal
Acadèmic delegada de la Junta de Govern, la qual proposarà al rector/a el candidat
escollit per a la provisió de la plaça, així com la prelació dels altres candidats substituts.

1.2.2 Places interines vinculades
1. En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les institucions

sanitàries, la Junta de Govern de la Universitat, a proposta de la comissió mixta Univer-
sitat-institució sanitària, amb l’acord previ del consell del departament corresponent,
aprovarà, abans no finalitzi el curs acadèmic, les places a convocar de professorat interí
entre els facultatius de la plantilla de la institució sanitària. Les convocatòries d’aquestes
places s’han de resoldre mitjançant el concurs corresponent.

2. La comissió que ha d’avaluar els respectius concursos estarà formada per cinc
membres: tres designats pel departament universitari del qual depenguin les places con-
vocades (un d’una altra universitat i un que pertanyi a la plantilla de l’hospital) i dos
representants designats per la mateixa institució sanitària a proposta de la comissió
mixta prevista en els concerts. Tots cinc han de ser especialistes en alguna de les espe-
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cialitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El president/a
de la comissió serà un dels membres designats per la Universitat i el secretari/ària, un
dels designats per la institució sanitària.

1.2.3 Reclamacions
1. Contra la proposta de provisió de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de

la Junta de Govern, els candidats podran presentar reclamació en el termini d’un mes
comptador des de la publicació de l’acord de provisió de l’esmentada Comissió. La
reclamació s’ha de fer davant del rector/a, que resoldrà, amb l’informe previ de la
Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

1.2.4 Incorporació a la plaça
1. La incorporació a la plaça d’interí/ina es realitzarà en un termini no superior a set

dies naturals a comptar des de l’endemà del dia de la convocatòria de la Comissió de
Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, que fa la proposta de provisió de la
plaça.

2. Si la persona proposada vol retardar la seva incorporació, haurà de presentar una
sol·licitud dins el termini d’incorporació al director/a del departament afectat, el qual
trametrà un informe al vicerector de Personal Acadèmic i PAS que resoldrà en vista de
l’esmentat informe. Si la resolució és positiva, s’incorporarà a la data establerta, sense
possibilitat de sol·licitar un altre retard.

3. La no-incorporació en el termini previst implicarà l’aplicació de l’ordre de prela-
ció establert o bé la no-provisió en el cas que no hi hagués ordre de prelació. 

4. En el cas que s’hagi sol·licitat el retard en la incorporació, el termini de set dies
naturals comptarà a partir de la resolució de la sol·licitud si aquesta fos negativa.

1.2.5 Durada del nomenament d’interí/ina. Renovació de nomenaments
1. El nomenament com a professor/a interí/ina estarà en vigor fins al nomenament

del funcionari/ària d’acord amb el concurs de selecció per a cossos docents universita-
ris si aquest es produeix en el mateix curs acadèmic que el nomenament de funcionari/
ària interí/ina.

2. En el cas que la plaça ocupada interinament no estigui coberta abans d’acabar el
curs acadèmic, el nomenament d’interí/ina finalitzarà a l’acabar el curs acadèmic. 

3. La Junta de Govern aprovarà la renovació dels nomenaments d’interinatge abans
de finalitzar cada curs acadèmic amb un informe favorable del departament al qual per-
tany la plaça.

4. Una mateixa persona no podrà ser nomenada professor/a interí/ina de forma inin-
terrompuda més de quatre anys. Les excepcions a aquesta limitació hauran de ser justi-
ficades pel departament i aprovades explícitament per la Junta de Govern.

1.3 Jubilacions
1. D’acord amb allò que estableixen l’article únic de la Llei 27/1994, de 29 de

setembre, de modificació de l’edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents
universitaris, i el Reial decret 1859/1995, de 17 de novembre, pel qual es determinen la
forma i els terminis per a la sol·licitud de jubilació dels funcionaris dels cossos docents
universitaris, els professors de cossos docents es jubilaran forçosament quan complei-
xin els 70 anys. En atenció a les peculiaritats de la funció docent, aquests funcionaris
podran optar per jubilar-se a la finalització del curs acadèmic en què haguessin com-
plert els 70 anys. Aquests professors també podran obtenir la jubilació quan hagin com-
plert els 65 anys o següents fins als 69 inclosos, sempre que així ho hagin sol·licitat amb
una antelació de tres mesos. En aquests supòsits, l’efectivitat de la jubilació estarà refe-
rida, en cada cas, a la finalització del curs acadèmic corresponent.

1.4 Comissió de serveis
1. La Junta de Govern podrà autoritzar la comissió de serveis als professors que la

sol·licitin. La comissió de serveis tindrà una durada inicial d’un any i serà prorrogable
per igual període, amb un màxim de dues pròrrogues, amb un nou acord de la Junta de
Govern.

2. Per què un professor/a de la Universitat Rovira i Virgili pugui sol·licitar una
comissió de serveis haurà de tenir una antiguitat mínima de cinc anys a la Universitat.

3. Per als professors que pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili i sol·liciten la
comissió de serveis en una altra universitat, el tràmit és el següent:

a) La persona interessada trametrà una instància al rector/a de la Universitat a la
qual es vol traslladar en què sol·licitarà la comissió de serveis.

b) Al mateix temps, trametrà una altra instància dirigida al rector/a de la Universitat
Rovira i Virgili en què sol·licitarà el mateix i farà referència a la sol·licitud a la universi-
tat de destinació. Presentarà aquesta instància en el seu departament, el qual emetrà un
informe i lliurarà tota la documentació a la Junta de Govern.
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c) En el moment que la universitat receptora trameti l’acord d’admissió del profes-
sor/a sol·licitant, la Junta de Govern concedirà, si escau, la comissió de serveis per un
període d’un any.

4. Per als professors que pertanyen a altres universitats i sol·liciten traslladar-se a la
Universitat Rovira i Virgili en comissió de serveis, el tràmit és el següent:

a) La persona interessada trametrà una instància al rector de la Universitat Rovira i
Virgili en què sol·licitarà la comissió de serveis.

b) Alhora trametrà una altra instància a la universitat a la qual pertany en què farà
referència a la sol·licitud cursada a la Universitat Rovira i Virgili.

c) La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en vista de la instància i
l’informe sol·licitat al departament afectat, resoldrà sobre la concessió de la comissió de
serveis.

5. Les pròrrogues posteriors, fins al límit establert, seguiran la mateixa tramitació
prevista en els epígrafs anteriors.

1.5 Períodes sabàtics
1. El professorat de cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet

podrà gaudir d’un any sabàtic cada sis anys d’activitat ininterrompuda com a professo-
rat de cossos docents universitaris a la URV per realitzar treballs de recerca i perfeccio-
nament en una altra universitat o centre de recerca.

2. Durant el període sabàtic es conservaran tots els drets administratius i econòmics.
3. Abans del mes de juny de cada any, els departaments podran fer propostes de

concessió d’un any sabàtic o d’un semestre sabàtic per al seu professorat, fins al nom-
bre màxim del 10% dels membres totals de la seva plantilla de professors de cossos
docents. Es recomana que l’inici i/o finalització del període sabàtic coincideixi amb el
del curs acadèmic.

4. La concessió del període sabàtic haurà de ser aprovada per la Junta de Govern i
estarà supeditada a la cobertura de la docència assignada a la persona interessada.

5. Els professors a qui es concedeixi un any o un semestre sabàtic no podran tornar
a sol·licitar-ne un de nou fins que no hagi transcorregut un mínim de sis o tres anys, res-
pectivament.

6. Si algun professor gaudeix d’un període sabàtic, no podrà ocupar cap càrrec aca-
dèmic. 

7. Les propostes dels departaments no podran significar o implicar modificacions
dels plans d’estudis vigents ni de la plantilla del departament.

8. Per a la selecció de les sol·licituds que han de presentar els afectats, el consell de
departament haurà de tenir en compte, entre d’altres, els criteris següents:

a) antiguitat com a professor/a universitari,
b) qualitat del centre on ha de transcórrer l’estada i voluntat acreditada de col·labo-

ració per part d’aquest, així com qualitat i interès del projecte a realitzar,
c) viabilitat del pla de treball,
d) impacte positiu d’aquest en la investigació i docència del departament,
e) permisos gaudits els últims anys,
f) currículum docent, investigador i de gestió,
9. Els professors que hagin gaudit d’un any o d’un semestre sabàtic hauran de lliurar

a la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern un informe de
l’activitat realitzada.

10. Els professors que hagin ocupat el càrrec de rector/a durant un mandat tindran
dret a gaudir d’un any sabàtic després del seu cessament per tal de poder posar al dia la
seva activitat docent i investigadora. En aquest cas no és necessari que prevegin una
estada en una altra universitat o centre de recerca.

11. Els professors que hagin ocupat el càrrec de vicerector/a o secretari/ària general
durant un mandat tindran dret a gaudir d’un semestre sabàtic després del seu cessament
per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i investigadora. En aquest cas no és
necessari que prevegin una estada en una altra universitat o centre de recerca.

12. A efectes de comptabilització d’anys d’activitat per a la sol·licitud de períodes
sabàtics, els períodes en què un professor/a ha ocupat el càrrec de degà/na, director/a o
director/a de departament es computaran aplicant el factor 1,5.

1.6 Llicències i permisos
1. D’acord amb el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat

universitari, les universitats podran concedir llicències per a estudis als seus professors
per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o
centre, estatal o estranger, d’acord amb els requisits i la durada establerts en els seus
Estatuts, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

2. Respecte a la normativa de concessió de permisos, es distingiran quatre tipus:
a) assumptes propis i permisos fins a 10 dies,
b) permisos de més de 10 dies i fins a 3 mesos,
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c) permisos de més de 3 mesos i fins a 1 any,
d) permisos de més d’un any
3. Assumptes propis i permisos fins a 10 dies: els concediran els departaments corres-

ponents. Trimestralment es passarà la informació dels permisos concedits al vicerector de
Personal Acadèmic i PAS.

4. Permisos de més de 10 dies i fins a tres mesos: els concedirà el vicerector de Per-
sonal Acadèmic i PAS, per delegació de la Junta de Govern. La persona interessada pre-
sentarà, amb una antelació de deu dies, una instància de sol·licitud al departament
afectat, el qual emetrà un informe en què posarà de manifest l’interès de la sol·licitud.
El personal al qual es concedeixi un permís d’aquesta mena tindrà plenitud de drets
econòmics. Una vegada concedit el permís, es comunicarà al/s centre/s afectat/s.

5. Permisos de més de tres mesos i fins a un any: els concedirà la Comissió de Per-
sonal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, seguint el procediment de l’epígraf 4
d’aquest apartat, per bé que la sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació de dos
mesos. El personal al qual es concedeixi un permís d’aquest tipus tindrà dret a percebre
el 80% de les seves retribucions íntegres.

6. Permisos de més d’un any: els concedirà la Comissió de Personal Acadèmic dele-
gada de la Junta de Govern, seguint el procediment de l’epígraf 2 d’aquest apartat, per
bé que la sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació de dos mesos. Els beneficia-
ris d’aquest permís no tindran dret a cap retribució econòmica per part de la Universitat
Rovira i Virgili.

7. El professorat que hagi ocupat el càrrec de rector/a més d’un mandat consecutiu
podrà gaudir d’un permís de fins a un any d’acord amb el que estableix a l’epígraf 5
d’aquest apartat, consecutivament a l’any sabàtic contemplat a l’epígraf 10 de l’apartat
1.5 de períodes sabàtics.

8. El professorat que hagi ocupat el càrrec de vicerector/a o secretari/ària general
més d’un mandat consecutiu podrà gaudir d’un permís de fins a 6 mesos d’acord amb
l’establert a l’epígraf 5, consecutivament al semestre sabàtic previst a l’epígraf 11 de
l’apartat 1.5 de períodes sabàtics.

9. En les sol·licituds de permisos per a estudi o investigació referents als epígrafs 4,
5 i 6 hauran de figurar:

a) Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de comença-
ment i de finalització.

b) Treball que es realitzarà durant el permís.
c) Si s’escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol insti-

tució, durant el corresponent període.
d) Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l’estudi o investigació.
e) Acceptació de la institució on s’efectuarà l’estudi o investigació.
10. La concessió d’un permís implica que el departament ha de cobrir la docència

assignada a la persona interessada sense que això impliqui cap increment de professo-
rat. Per tal de garantir-ho en l’informe del departament, es farà constar el professorat
que cobrirà la docència durant el període de permís.

11. El professorat que ocupi càrrecs acadèmics i sol·liciti un permís superior a deu
dies haurà d’informar l’òrgan corresponent de la seva concessió. En cap cas podrà gau-
dir de permisos superiors als dos mesos.

12. Durant el mateix curs acadèmic un professor/a no podrà gaudir de permisos
previstos als epígrafs 3 i 4 que sumats suposin més de tres mesos.

13. Un professor/a no podrà gaudir de qualsevol tipus de permís, excepte els con-
templats a l’epígraf 6, si sumats els concedits en els últims cinc cursos acadèmics supe-
ren els dotze mesos; per aquest còmput no es comptabilitzaran els permisos inferiors a
deu dies. Qualsevol excepció a aquesta limitació implicarà la no-percepció de retribu-
cions durant el període de permís.

1.7 Promoció del professorat
1. La promoció és un dret individual i, per tant, no es condiciona a l’estructura de la

plantilla de professorat, encara que es té en compte, com a criteri de priorització, en
casos de manca de disponibilitat pressupostària. Altrament es considera indispensable
que per poder optar a promoció els professors han d’haver realitzat una trajectòria
docent, de recerca i de participació en l’activitat universitària positiva i satisfactòria.

2. Anualment es dotarà una partida pressupostària per a aquest objectiu d’acord
amb les disponibilitats.

3. Poden optar al procés de promoció tots els professors que ocupin places de titular
d’universitat, catedràtic d’escola universitària i titular d’escola universitària i hagin
superat positivament tots els processos d’avaluació seguits a la Universitat, i que com-
plexin els requisits que es detallen en epígrafs posteriors.

4. Les sol·licituds han de ser formulades pels professors individualment, abans del
31 de desembre de cada any i davant la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la
Junta de Govern, juntament amb un informe del seu consell de departament, que ha de
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ser considerat en el moment de prendre la decisió. Cal adjuntar-hi el curriculum vitae
detallat i degudament justificat.

5. Poden optar a la promoció: 
a) Titulars d’escola universitària que des de fa tres anys estan en possessió del títol

de Doctor/a, tenen un mínim d’un tram de recerca reconegut i porten un mínim de sis
anys com a titulars d’escola universitària o interins de la Universitat Rovira i Virgili.

b) Els titulars d’universitat o catedràtics d’escola universitària que tenen un mínim de
tres trams de recerca reconeguts i que porten un mínim de sis anys com a titulars d’uni-
versitat o catedràtics d’escola universitària o interins de la Universitat Rovira i Virgili.

6. La Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern ha de recollir
les sol·licituds individualitzades una vegada a l’any i fer una proposta davant la Junta de
Govern en funció de les disponibilitats pressupostàries anuals. Aquesta Comissió ha de
fer una priorització considerant:

a) Dins de cada àrea de coneixement/departament:
◆ El curriculum vitae del sol·licitant
◆ L’antiguitat com a professor en la categoria
b) Entre àrees de coneixement/departament:
◆ L’ajust entre la plantilla teòrica i la plantilla real del departament
◆ Les promocions anteriors del departament 
7. La promoció s’ha de possibilitar creant una plaça addicional de categoria supe-

rior a la del professor/a que s’hagi de promoure i convocant-la a oposició d’acord amb
la normativa vigent. En cas que el professor/a que es vulgui promoure guanyi el con-
curs, s’ha d’amortitzar necessàriament la seva plaça anterior. En cas que no guanyi el
concurs, no pot optar a una nova promoció fins després de sis anys si ha aconseguit un
nou tram de recerca.

8. Pel que fa a la plantilla del departament afectat, la promoció implicarà:
a) En el cas que la plantilla de l’àrea de coneixement afectada tingui places vacants

o no pressupostades de la categoria que permeti la promoció, implicarà l’activació o
pressupostació de la nova plaça de promoció.

b) En el cas que la plantilla de l’àrea de coneixement afectada no tingui places
vacants o no pressupostades de la categoria que permeti la promoció, implicarà un
increment en la plantilla del departament en la quantia necessària per poder transfor-
mar la plaça. 

c) Qualsevol altre cost que es produeixi a conseqüència de la promoció haurà de
ser absorbit per la plantilla del departament.

2. PROFESSORAT CONTRACTAT

2.1 Professorat associat a temps parcial
2.1.1 Concepte i tipus
1. D’acord amb l’article 33.3 de la Llei de reforma universitària, la Universitat con-

tractarà temporalment professorat associat a temps parcial entre professionals de reco-
negut prestigi que desenvolupin normalment la seva activitat professional fora de la
Universitat i que puguin aportar els seus coneixements en una branca concreta de la
ciència, l’enginyeria, les humanitats o les arts.

2. Altrament, diverses situacions de gestió del personal docent obliguen a contractar el
que hom anomena professors substituts, que no són altra cosa que professors associats
contractats per un temps determinat, mentre duri la baixa o la dedicació a la gestió dels
professors als que substitueixen, o mentre sigui necessària la seva dedicació docent per
raons diverses. Per això, dins del marc previst en l’actual legislació, s’adapta la figura dels
professors associats a les necessitats de la Universitat, incloent en aquesta regulació la
figura dels professors substituts i considerant-los en el mateix conjunt dels professors asso-
ciats. 

3. S’estableixen els tipus de professors associats següents:
a) Tipus 1: professors amb contractes anuals prorrogables amb informe favorable del

consell de departament.
b) Tipus 2: professors amb contractes de durada inferior a un any, que després d’un

informe favorable del consell de departament podran renovar-se pel mateix període del
curs següent. Malgrat que la vigència del contracte sigui la necessària per impartir la
docència adjudicada, els professors tindran la consideració com a tals durant tot el
curs, a efectes de representació i utilització pública d’aquesta categoria.

c) Tipus 3: professors contractats temporalment, proposats pel departament, per cobrir la
docència, si la càrrega docent de l’àrea de coneixement corresponent ho justifica, en casos
de baixes per IT o maternitat, vacants entre concursos, reduccions docents per càrrec,
reduccions docents per activitat sindical, reforços docents excepcionals.

4. Els professors associats podran ser contractats per impartir 4,5, 9 o 18 crèdits per curs
o part proporcional. El còmput de temps de dedicació a la docència es podrà fer per perío-
des anuals, tot i que després es concentri aquesta dedicació en un període determinat.
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2.1.2 Concursos de provisió
1. La primera contractació dels professors associats tipus 1 i 2 es farà mitjançant una

convocatòria pública pel sistema de concurs.
2. Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran

a concurs. La convocatòria es farà per resolució del rector/a dues vegades a l’any
durant els períodes maig/juny i octubre/novembre i en les bases s’inclourà una descrip-
ció de la plaça, en què constarà el departament i l’àrea de coneixement al qual estarà
adscrita, la docència a impartir i la durada dels contractes, així com els requisits neces-
saris per prendre part en el concurs. 

3. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places
d’interins, previst en l’epígraf 4 de l’apartat 1.2.1 de places interines.

4. La resolució dels concursos correspondrà a una comissió composta per cinc pro-
fessors dels cossos docents universitaris, funcionaris o interins, que hauran de pertànyer
a la mateixa àrea de coneixement o afí a la de la plaça convocada a concurs, amb la
distribució següent:

a) Tres professors designats pel departament al qual està adscrita la plaça, un dels
quals serà el president/a de la comissió.

b) Dos professors especialistes en matèries relacionades científicament, designats pel
vicerector de Personal Acadèmic i PAS per delegació de la Junta de Govern, un del quals
serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal Docent i Investigador.

5. En el moment de constituir-se, la comissió designarà un secretari/ària. La comissió
establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho creu convenient,
podrà convocar els candidats per a una entrevista personal. La comissió elaborarà un
informe raonat sobre els mèrits dels candidats segons el model aprovat per la Comissió
de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern i d’acord amb els criteris de valo-
ració establerts que inclourà una votació individual dels seus membres sobre la proposta
de candidat. El president/a de la comissió trametrà l’informe al consell de departament,
el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector/a el candidat
escollit per contractar-lo, així com la prelació dels altres candidats substituts.

6. En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les instituci-
ons sanitàries, la Junta de Govern de la Universitat, a proposta de la comissió mixta
Universitat-institució sanitària, amb l’acord previ del consell de departament correspo-
nent, aprovarà, abans no finalitzi el curs acadèmic, les places a contractar de professo-
rat associat entre els facultatius de la plantilla de la institució sanitària. Les
convocatòries d’aquestes places s’han de resoldre mitjançant el concurs corresponent.

7. La comissió que ha d’avaluar els concursos als quals es refereix l’epígraf 6 ha
d’estar formada per cinc membres: tres designats pel departament universitari del qual
depenguin les places convocades i dos representants designats per la mateixa institució
sanitària a proposta de la comissió mixta prevista en els concerts. Tots cinc han de ser
especialistes en alguna de les especialitats mèdiques que constitueixen la respectiva
àrea de coneixement. El president/a de la Comissió serà un dels membres designats per
la Universitat i el secretari/ària, un dels designats per la institució sanitària.

8. Contra la proposta de provisió del consell de departament, els candidats podran
presentar reclamació en el termini d’un mes comptador des de la publicació de l’acord
de l’esmentat consell. La reclamació s’ha de fer davant del rector/a, que resoldrà, amb
l’informe previ de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

9. Quant als associats tipus 3, atès el seu caràcter d’urgència en la contractació, la
provisió es farà d’acord amb la proposta feta pel departament.

2.1.3 Incorporació i règim contractual
1. La incorporació a la plaça d’associat es realitzarà en un termini no superior a set

dies naturals a comptar des de l’endemà del dia de la convocatòria del consell de
departament que fa la proposta de provisió de la plaça.

2. Si la persona proposada vol retardar la incorporació, haurà de presentar una
sol·licitud dins el termini d’incorporació al director/a del departament afectat, el qual
trametrà un informe al vicerector de Personal Acadèmic i PAS, que resoldrà en vista de
l’esmentat informe. Si la resolució és positiva, s’incorporarà a la data establerta, sense
possibilitat de sol·licitar un altre retard.

3. La no-incorporació en el termini previst implicarà l’aplicació de l’ordre de prela-
ció establert o bé la no-provisió en el cas que no hi hagués ordre de prelació. 

4. En el cas que s’hagi sol·licitat el retard en la incorporació, el termini de set dies
naturals comptarà a partir de la resolució de la sol·licitud si aquesta fos negativa.

5. Els contractes de professorat associat de caràcter temporal del tipus 1 i 2 seran
subscrits pel rector/a per un màxim d’un any. 

6. Els contractes de professorat associat de caràcter temporal del tipus 3 seran subs-
crits pel rector/a i la durada serà la imprescindible per cobrir la docència durant el
temps que duri la situació que va motivar la contractació.
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7. Els contractes tindran efectes administratius i econòmics a partir de la data que hi
figuri.

8. En el cas dels contractes que per ser formalitzats requereixen la resolució d’un
expedient de compatibilitat, l’eficàcia del contracte queda subjecta a la clàusula sus-
pensiva, per la qual el contracte no té eficàcia fins que l’autoritat competent no hagi
formulat l’oportuna declaració de compatibilitat.

No obstant això, la Universitat Rovira i Virgili es reserva la possibilitat d’atorgar efi-
càcia provisional a l’esmentat contracte per tal d’evitar perjudicis a la persona contrac-
tada o al servei públic.

Aquest tractament s’efectuarà igualment als contractes que, pel fet de ser renovats,
requereixin també renovació de la resolució de compatibilitat i als contractes en vigèn-
cia que necessitin una pròrroga de la resolució de compatibilitat o una nova sol·licitud
per canvi en les activitats professionals del professor/a contractat.

En tot cas, després del termini legal, aquesta eficàcia provisional podrà ser revisada
si no s’ha obtingut resolució definitiva sobre la sol·licitud de compatibilitat.

9. La retribució dels professors associats serà la corresponent al tipus 1 que estableix
l’article 7.a del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professo-
rat universitari.

10. D’acord amb el que disposen les convocatòries de beques de formació de pro-
fessorat i personal investigador, la possessió d’una beca predoctoral és incompatible
amb la percepció d’un salari que impliqui vinculació contractual de la persona interes-
sada. Per tant, no es podrà contractar com a professor/a associat les persones que gau-
deixin de beques o ajuts d’aquest tipus si prèviament no hi renuncien.

2.1.4 Renovacions de contractes
1. Els contractes de professorat associat tipus 1 i 2 podran ser renovats: els anuals

per iguals períodes de temps i els inferiors a un any fins a completar el curs acadèmic.
2. Abans de finalitzar cada curs acadèmic, la Junta de Govern aprovarà la renovació

dels contractes de professorat associat, amb un informe favorable del departament al
qual pertany la plaça. 

3. Els contractes de professorat associat tipus 3 només podran renovar-se en el supò-
sit que s’allargui la causa que va motivar-los.

4. A un professor/a associat a temps parcial que tingui complerts els 65 anys no se li
renovarà el contracte.

5. No es renovaran els contractes dels professors associats que hagin tingut una ava-
luació negativa.

2.2 Professorat visitant
1. Els professors visitants seran contractats entre professorat de reconeguda compe-

tència d’altres universitats la tasca dels quals contribueixi al desenvolupament de la
docència i la recerca a la URV.

2. La contractació de professorat visitant serà aprovada per la Junta de Govern, a
proposta dels departaments. Amb la proposta s’adjuntarà un informe sobre l’activitat,
els mèrits de la persona proposada, la durada del contracte, les retribucions i la forma
de finançament.

3. Els contractes tindran una durada mínima de quinze dies i màxima de dos anys,
excepte en els casos en què una beca o subvenció determini durades superiors.

4. Els recursos per a la contractació de professors visitants provindran d’ajuts externs
específics (beques oficials, subvencions privades, etc.) o bé de recursos propis de la
Universitat. En aquest últim cas les places s’assignaran als departaments a partir de les
seves propostes.

5. Els departaments podran proposar l’assignació de recursos del seu capítol I no
utilitzat durant un exercici per contractar de professors visitants. 

6. Les retribucions del professorat visitant seran establertes per la Junta de Govern
d’acord amb el finançament existent per a aquest concepte. En cap cas, i d’acord amb
el Reial decret 1086/1989, sobre retribucions del professorat universitari, podrà excedir,
en còmput anual, del doble de la retribució que correspon a un catedràtic d’universitat
per catorze mensualitats de sou sense triennis i dotze mensualitats del complement de
destinació i del component general del complement específic.

7. Mentre duri la seva relació contractual amb la Universitat Rovira i Virgili, els pro-
fessors visitants tindran la mateixa consideració que els professors de cossos docents i
podran participar en les reunions del consell de departament.

2.3 Professorat associat estranger de caràcter permanent
1. La Junta de Govern, a proposta dels departament i centres implicats, podrà deter-

minar la conveniència de convocar places de professor/a associat estranger de caràcter
permanent.

2. Les places de professor/a associat estranger de caràcter permanent es cobriran
mitjançant una convocatòria pública pel sistema de concurs. La convocatòria es farà
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per resolució del rector i en les bases s’inclourà una descripció de la plaça, en què
constarà el departament al qual estarà adscrita, la docència a impartir, així com els
requisits necessaris per prendre part en el concurs.

3. La comissió de contractació tindrà la mateixa composició que les comissions de
selecció de places de cossos docents, segons la categoria a la qual, en cada cas, sigui
equiparada la plaça.

4. Quant a la publicitat i el procediment de provisió, s’aplicaran els epígrafs 4 i 5 de
l’apartat 1.2.1 d’aquesta Normativa.

5. Les reclamacions contra la proposta de provisió seguiran el que preveu l’apartat
1.2.3 d’aquesta Normativa. 

6. Els contractes de professorat associat estranger de caràcter permanent seran con-
tractes laborals indefinits d’acord amb la legislació laboral vigent i equiparables al de
professorat associat a temps complet previst en la Llei de reforma universitària. Els con-
tractes tindran efectes administratius i econòmics a partir de la data que hi figuri.

7. Les retribucions del professorat associat estranger seran establertes per la Junta de
Govern d’acord amb el finançament existent per a aquest concepte. En cap cas, d’acord
amb el Reial decret 1086/1989 sobre retribucions del professorat universitari, podrà
excedir, en còmput anual, del doble de la retribució que correspon a un catedràtic
d’universitat per catorze mensualitats de sou sense triennis i dotze mensualitats del
complement de destinació i del component general del complement específic.

8. Els recursos per assumir totes les despeses generades per aquesta contractació
aniran a càrrec de la plantilla del departament afectat. Per tant, qualsevol proposta
haurà de preveure les places vacants pressupostades que es desactiven per finançar la
plaça de professor/a associat estranger.

9. Quant a la incorporació s’aplicarà l’apartat 1.2.4 d’aquesta Normativa.
10. Pel que fa als aspectes aplicables corresponents a jubilacions, anys sabàtics i lli-

cències i permisos s’aplicarà el que disposa aquesta Normativa per als cossos docents
universitaris, apartats 1.3, 1.5 i 1.6 respectivament.

2.4 Professors emèrits
1. Els professors de cossos docents universitaris jubilats que hagin prestat serveis

destacats a la Universitat almenys durant un període de deu anys i les persones de reco-
negut prestigi cultural o científic internacional podran ser nomenats professors emèrits.

2. Els centres o departaments podran proposar el nomenament de professor/a emèrit.
Aquesta proposta haurà d’inclore la motivació i els mèrits que concorren en la persona,
així com les col·laboracions que realitzaran. La proposta es trametrà al Comitè Acadè-
mic, el qual, un cop estudiada, si la valora positivament elevarà la proposta a la Junta de
Govern perquè l’aprovi. L’aprovació definitiva requerirà, d’acord amb el Reial decret
898/1985, l’informe previ de la Comissió Acadèmica del Consejo de Universidades.

3. El professorat emèrit romandrà vinculat a la Universitat mitjançant una relació
contractual de caràcter temporal. La durada dels contractes serà de dos anys, prorroga-
bles per un màxim de dos períodes de dos anys, finalitzats els quals quedarà extingida
tota relació contractual, si bé el professorat mantindrà a efectes honorífics la seva con-
dició d’emèrit.

4. Les renovacions que s’estableixen en l’article anterior hauran de ser aprovades
per la Junta de Govern a proposta del Comitè Acadèmic i amb un informe previ del
departament implicat.

5. Les retribucions que percebrà el professorat emèrit les estableix la Junta de
Govern i són compatibles amb la percepció de la pensió de jubilació. La retribució en
còmput anual, sumada a la seva pensió de jubilació també en còmput anual, no podrà
excedir de la retribució anual corresponent a un catedràtic d’universitat en règim de
dedicació a temps complet, amb deu triennis d’antiguitat i els límits màxims del com-
ponent del complement específic per mèrits docents i del complement de productivitat.

6. La contractació de professorat emèrit es farà en funció de les disponibilitats pressu-
postàries assignades per a aquest concepte.

7. El nombre de professors emèrits contractats no podrà excedir el 3% de la plantilla
docent de la Universitat Rovira i Virgili.

8. El professorat emèrit podrà realitzar col·laboracions que li siguin assignades pels
departaments, preferentment la impartició de seminaris, cursos monogràfics i d’especia-
lització, amb obligacions docents i de permanència específiques que haurà d’aprovar el
consell de departament.

9. El règim jurídic de celebració, execució i extinció dels contractes serà el que
estableix el Reial decret 898/1985.

3. PERSONAL INVESTIGADOR

3.1 Investigadors
1. Els instituts universitaris i els departaments de la URV podran disposar de perso-

nal investigador per desenvolupar tasques de recerca pròpies. Aquestes places es crea-
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ran en funció de les disponibilitats pressupostàries i necessàriament aniran lligades a un
projecte de recerca específic.

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

3. La proposta d’una plaça de personal investigador la faran els departaments o ins-
tituts universitaris al vicerector d’Investigació. Aquesta proposta inclourà les tasques a
desenvolupar, el projecte de recerca, en el qual s’inclourà la durada del contracte, i la
forma de finançament. 

4. La Junta de Govern aprovarà la convocatòria de les places d’investigador/a a con-
curs públic, indicant l’institut o el departament, i el projecte de recerca que haurà de
desenvolupar. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a
les places d’interins, previst en l’epígraf 4 de l’apartat 1.2.1.

5. Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació, formada
per tres doctors de l’institut o el departament, especialistes en l’àmbit de recerca i desig-
nats pel consell d’institut o de departament, un dels quals actuarà com a president/a, i
per dos doctors d’àrees de coneixement afins, designats pel vicerector d’Investigació.

6. En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari/
ària. La comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i ela-
borarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats d’acord amb els criteris de
valoració establerts. El president/a de la comissió trametrà l’informe al consell de depar-
tament o de l’institut, el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà
al rector/a el candidat escollit per contractar-lo, així com la prelació dels altres candi-
dats substituts.

7. Contra la resolució de provisió del consell de departament o de l’institut, els can-
didats podran presentar reclamació en el termini màxim d’un mes, comptador des de la
publicació de l’acord de l’esmentat consell. La reclamació s’ha d’interposar davant del
rector/a, que resoldrà, amb l’informe previ de la Comissió d’Investigació i Relacions
Internacionals delegada de la Junta de Govern.

8. Quant a la incorporació a la plaça, s’aplicarà el que preveuen els epígrafs 1, 2 i 3
de l’apartat 2.1.3, que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial.

9. Els recursos per la contractació d’investigadors provindran d’ajuts externs especí-
fics, del projecte de recerca al qual es vinculen, o bé de recursos propis de la Universitat.

10. Els departaments i instituts universitaris podran proposar l’assignació de recur-
sos del seu capítol I no utilitzat per a la contractació d’investigadors.

11. El consell d’institut o de departament podrà assignar docència als investigadors,
sempre restringida a cursos de doctorat o postgrau o assignatures de segon cicle i mai
ultrapassant els 6 crèdits per curs.

12. Anualment els investigadors hauran de presentar una memòria resum de l’activi-
tat científica desenvolupada, que avaluarà la Comissió d’Investigació i Relacions Inter-
nacionals delegada de la Junta de Govern, seguint els criteris d’avaluació científica que
utilitzi la Comissió per avaluar la resta de personal acadèmic. A més, en acabar el pro-
jecte científic pel qual es va formular el contracte, caldrà que presentin una memòria
científica detallada dels resultats obtinguts en la seva investigació, que avaluarà la
mateixa comissió.

13. La contractació serà per la durada del projecte, només renovable si es plantegen
nous projectes científics en el mateix àmbit de treball pels quals es van fer les contrac-
tacions, i sempre que la tasca desenvolupada hagi obtingut una avaluació favorable de
la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern.
Addicionalment, caldrà un informe favorable del consell d’institut o de departament.

14. Les retribucions dels investigadors correspondran, en còmput anual, al que cor-
respon a un titular d’universitat per catorze mensualitats de sou sense triennis i dotze
mensualitats del complement de destinació i del component general del complement
específic. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà acordar un sou corresponent al
d’un catedràtic d’universitat a temps complet. En tot cas les càrregues socials aniran a
càrrec del projecte.

15. Els contractes que es formulin als investigadors es regiran pel que disposa
l’Ordre de 27 de març de 1986 (BOE de 30 d’abril).

3.2 Becaris de recerca postdoctorals
1. Els instituts universitaris i els departaments de la URV podran disposar de becaris

de recerca postdoctorals per desenvolupar tasques de recerca pròpies. Aquestes beques
es crearan en funció de les disponibilitats pressupostàries i necessàriament aniran lliga-
des a un projecte de recerca específic.

2. Per poder concursar a una d’aquestes beques cal tenir el títol de Doctor/a i acre-
ditar una estada d’un període mínim d’un any en una universitat o centre de recerca
estranger de prestigi.
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3. La proposta d’una beca de recerca postdoctoral la faran els departaments o insti-
tuts universitaris al vicerector d’Investigació. Aquesta proposta detallarà les tasques a
desenvolupar, el projecte de recerca en el qual s’inclourà, la durada del contracte i la
forma de finançament.

4. La Junta de Govern aprovarà la convocatòria a concurs públic de les beques de
recerca postdoctorals, indicant el departament o institut al qual estaran adscrites i el
projecte de recerca en què hauran de participar. El procediment per fer pública la con-
vocatòria serà el mateix que per a les places d’interins previst a l’article 4 de l’apartat
2.2.1.

5. Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació, formada
per tres doctors del departament o institut, especialistes en l’àmbit de recerca i desig-
nats pel consell de departament o institut, un dels quals actuarà com a president/a de la
comissió de contractació, i per dos doctors d’àrees de coneixement afins designats pel
vicerector d’Investigació.

6. En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari/
ària. La comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i ela-
borarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats d’acord amb els criteris de
valoració establerts. El president/a de la comissió trametrà l’informe al consell de depar-
tament o de l’institut, el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà
al rector/a el candidat escollit per contractar-lo, així com la prelació dels altres candi-
dats substituts.

7. Contra la resolució de provisió del consell de departament o de l’institut, els can-
didats podran presentar reclamació en el termini màxim d’un mes, comptador des de la
publicació de l’acord de l’esmentat consell. La reclamació s’ha d’interposar davant del
rector/a, que resoldrà, amb l’informe previ de la Comissió d’Investigació i Relacions
Internacionals delegada de la Junta de Govern.

8. Quant a la incorporació a la plaça, s’aplicarà el que preveuen en els epígrafs 1, 2 i
3 de l’apartat 2.1.3, que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial.

9. Els recursos per a la contractació de becaris de recerca postdoctoral provindran
d’ajuts externs específics i del projecte de recerca al qual es vinculen.

10. Els departaments i instituts universitaris podran proposar l’assignació de recursos
del seu capítol I no utilitzat per a la contractació de becaris de recerca postdoctorals.

11. El consell de departament o institut podrà assignar docència als becaris de
recerca postdoctorals, sempre restringida a cursos de doctorat o assignatures de segon
cicle i mai ultrapassant el que estableix el Ministeri d’Educació i Cultura per als becaris
postdoctorals.

12. En acabar el projecte científic pel qual es va formular la contractació, el becari
haurà de presentar una memòria científica detallada dels resultats obtinguts en la seva
investigació, que serà avaluada per la Comissió d’Investigació i Relacions Internacio-
nals delegada de la Junta de Govern.

13. Les beques seran anuals i es podran renovar per igual període amb l’acord del
consell de departament o d’institut i segons el límit que indiqui la durada del projecte.
Les renovacions podran superar la durada del projecte si es plantegen nous projectes en
el mateix àmbit de treball pels quals es van fer les contractacions, i sempre que la tasca
desenvolupada hagi obtingut una avaluació favorable de la Comissió d’Investigació i
Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern. Addicionalment, caldrà un
informe favorable del consell d’institut o departament. En qualsevol cas no es podran
renovar més de quatre vegades.

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

15. La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d’assegurança per cobrir
les despeses d’accident, malaltia i responsabilitat als becaris que s’inclourà en el finan-
çament establert per la contractació.

16. Les beques postdoctorals són incompatibles amb qualsevol altra beca de forma-
ció de professorat i personal investigador, així com amb la percepció d’un salari que
impliqui vinculació contractual de la persona interessada.

17. Les beques per a doctors que es creen en aquesta Normativa es regiran pel que
disposa l’Ordre de 27 de març de 1986 (BOE de 30 d’abril).

4. PROFESSORAT EN FORMACIÓ

4.1 Becaris predoctorals
1. A càrrec del pressupost corresponent a places vacants de la plantilla de cada

departament, d’ajuts externs específics o de projectes de recerca es poden crear beques
predoctorals. Cada departament proposarà el nombre de beques predoctorals que vol
treure a concurs per cada curs.
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2. Els becaris predoctorals ho seran de recerca i docència amb dedicació a temps
complet. La seva finalitat és la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i
Virgili. Tanmateix, el consell de departament els podrà assignar una col·laboració en
tasques docents no superior al que estableix el Ministeri d’Educació i Cultura per als
becaris predoctorals.

3. Les places de becaris predoctorals es cobriran mitjançant una convocatòria
pública pel sistema de concurs. Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació
de les beques, per departaments, que es convocaran a concurs. La convocatòria es farà
per resolució del rector/a dos vegades a l’any durant els períodes maig/juny i octubre/
novembre, i en les bases s’inclourà una descripció de la plaça, on constarà el departa-
ment i l’àrea de coneixement al qual estarà adscrita, la durada dels contractes, així com
els requisits necessaris per prendre part en el concurs. El procediment per fer pública la
convocatòria serà el mateix que per a les places d’interins.

4. El departament resoldrà l’assignació de becaris per acord del seu consell, utilit-
zant com a criteri prioritari l’expedient dels sol·licitants.

5. Contra la resolució de provisió del consell de departament els candidats podran pre-
sentar reclamació en el termini màxim d’un mes, comptador des de la publicació de l’acord
de l’esmentat consell. La reclamació s’ha d’interposar davant el rector/a, que resoldrà amb
l’informe previ de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

6. Quant a la incorporació a la plaça s’aplicarà el que preveuen els epígrafs 1, 2 i 3
de l’apartat 2.1.3, que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial.

7. Aquestes beques tindran una durada inicial d’un any i seran renovables successiva-
ment per períodes iguals de temps fins a totalitzar un màxim de quatre anys. Per a la reno-
vació d’una beca caldrà l’informe favorable del departament al qual estigui adscrit el
becari/ària i, transcorregut el segon any, haver obtingut el reconeixement de la suficiència
investigadora.

8. L’assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent al que anualment fixi
el Ministeri d’Educació i Cultura per a les beques de formació de personal investigador.

9. La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d’assegurança per cobrir les
despeses d’accident, malaltia i responsabilitat dels becaris que s’inclourà en el finança-
ment establert per la contractació.

10. Les beques predoctorals són incompatibles amb qualsevol altra beca de forma-
ció de professorat i personal investigador, així com amb la percepció d’un salari que
impliqui vinculació contractual de la persona interessada.

11. Els becaris predoctorals podran gaudir de llicències i permisos d’acord amb el
mateix procediment previst en l’apartat 1.6 de llicències i permisos per a professorat de
cossos docents universitaris, però amb una durada màxima d’un any. Durant els perío-
des de permisos i llicències tindran dret a percebre el 100% de les retribucions.

4.2 Ajudants
1. D’acord amb l’article 34 de la Llei de reforma universitàra i els Estatuts de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, es podrà contractar ajudants. La seva activitat anirà orientada a
completar la formació científica, i podran col·laborar en tasques docents. 

2. Els ajudants seran contractats a temps complet, mitjançant concurs públic entre
aquells candidats que hagin obtingut el reconeixement de suficiència per al desenvolu-
pament de tasques de recerca. Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de
vacants que es convocaran a concurs i la convocatòria es farà per resolució del rector/a
dues vegades a l’any durant els períodes maig/juny i octubre/novembre, i en les bases
s’inclourà una descripció de la plaça, en la qual constarà el departament i l’àrea de
coneixement al qual estarà adscrit, la durada dels contractes, així com els requisits
necessaris per prendre part en el concurs. El procediment per fer pública la convocatò-
ria serà el mateix que per a les places d’interins.

3. La resolució dels concursos correspondrà a una comissió composta per cinc pro-
fessors dels cossos docents universitaris funcionaris o interins que hauran de pertànyer
a la mateixa àrea de coneixement o afí a la de la plaça convocada a concurs, amb la
distribució següent:

a) Tres professors, un dels quals serà el president/a de la comissió, designats pel con-
sell de departament al qual està adscrita la plaça.

b) Dos professors especialistes en matèries relacionades científicament, designats pel
vicerector de Personal Acadèmic i PAS per delegació de la Junta de Govern, un del quals
serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal Docent i Investigador.

4. En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari/
ària. La comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho
creu convenient, podrà convocar els candidats per a una entrevista personal. La comis-
sió elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats segons el model aprovat
per la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, d’acord amb els
criteris de valoració establerts, que inclourà una votació dels seus membres sobre el
candidat proposat. El president/a de la comissió trametrà l’informe al consell de depar-
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tament, el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector/a el
candidat escollit per a contractar-lo, així com la prelació dels altres candidats substituts.

5. Contra la proposta de provisió del consell de departament, els candidats podran
presentar reclamació en el termini màxim d’un mes, comptador des de la publicació de
l’acord de l’esmentat consell. La reclamació s’ha de fer davant del rector/a, que resol-
drà, amb l’informe previ de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de
Govern.

6. Quant a la incorporació a la plaça, s’aplicarà el que preveuen els epígrafs 1, 2 i 3
de l’apartat 2.1.3, que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial. 

7. Els contractes d’ajudant seran subscrits pel rector/a per un any. Aquests contrac-
tes podran ser renovats anualment fins a un màxim de cinc anys.

8. Abans de finalitzar cada curs acadèmic la Junta de Govern podrà aprovar la reno-
vació dels contractes d’ajudant, amb informe favorable del departament al qual pertany
la plaça. La segona renovació requerirà que la persona que ocupa la plaça hagi obtin-
gut el títol de Doctor/a.

9. Els ajudants podran gaudir de llicències i permisos d’acord amb el mateix proce-
diment previst en l’apartat 1.6 de llicències i permisos per a professors de cossos
docents universitaris, però amb una durada màxima d’un any. Durant els períodes de
permisos i llicències tindran dret a percebre el 100% de les retribucions.

10. El règim jurídic contractual dels ajudants serà l’establert en la Llei orgànica de
reforma universitària i en les normes de desenvolupament.

5. VINCULACIÓ ADMINISTRATIVA

1. El personal acadèmic estarà vinculat administrativament a la Universitat Rovira i
Virgili i estarà agrupat en departaments o instituts en els quals desenvoluparà la seva
tasca docent i investigadora.

2. S’entén per vinculació administrativa la relació d’un membre del personal acadè-
mic amb un centre determinat als efectes de representació i participació en l’elaboració
de la política universitària. La vinculació és un principi estable i només es podrà modi-
ficar a causa de canvis qualitatius importants en l’activitat docent i investigadora de la
persona afectada.

3. El personal acadèmic que s’incorpori a un departament serà vinculat a un dels
centres on el departament desenvolupa la seva activitat, atenent l’àrea de coneixement,
la seva especialització i l’activitat docent i de recerca prevista.

4. Pel que fa als professors de cossos docents universitaris, abans d’un mes des de la
presa de possessió, el consell de departament vincularà el professor/a a un centre con-
cret. El secretari/ària del departament enviarà a la secretaria del centre i al Servei de
Recursos Humans de la Universitat un certificat de l’acord del consell, amb el vistiplau
del director/a del departament. El Servei de Recursos Humans inscriurà la persona en
qüestió en els seus registres de personal, a efecte de representació.

5. Pel que fa a professorat interí, contractat, personal investigador i personal acadè-
mic en formació adscrit a un departament, se’ls considerarà vinculats al centre que
figuri en les característiques de la plaça que ocupin, quan aquesta hagi estat convocada
a concurs.

6. El procediment per al canvi de vinculació administrativa s’iniciarà mitjançant
sol·licitud adreçada al vicerector de Personal Acadèmic i PAS de la persona interessada,
del departament al qual estigui adscrita o bé del centre al qual estigui vinculat o el que
en demani la vinculació. Es demanarà informe a la persona, al departament i als centres
implicats en el canvi d’adscripció. Si tots els informes són favorables el canvi serà auto-
màtic.

En el cas que hi hagi informes desfavorables al canvi de vinculació, decidirà la
Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern en funció dels infor-
mes emesos i de l’activitat docent i investigadora realitzada per la persona interessada
en els últims tres anys.

7. Contra la resolució de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de
Govern es podrà interposar reclamació al rector/a, que decidirà.

6. RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC

1. La Llei de reforma universitària, el Reial decret 898/1985 i els Estatuts de la Uni-
versitat Rovira i Virgili estableixen que la Universitat haurà de regular la dedicació del
seu professorat. Aquest règim de dedicació s’ha d’entendre de forma àmplia i flexible
per tal de poder reconèixer totes aquelles tasques que desenvolupa un professor/a uni-
versitari d’acord amb les seves aptituds i actituds individuals.

2. S’estableix el Pacte de dedicació per al personal acadèmic com el document que
recull el compromís i la dedicació a totes les activitats vinculades amb els objectius de
les unitats orgàniques de la Universitat. La quantificació de la dedicació es farà en
hores/setmana.
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3. A l’inici del curs acadèmic el personal acadèmic establirà el seu pacte de dedica-
ció, que haurà de ser aprovat pel consell de departament i tramès al vicerector de Per-
sonal Acadèmic i PAS. Durant el mateix curs es podrà revisar el Pacte de dedicació, i si
la revisió modifica substancialment l’anterior, haurà de tornar a ser aprovat pel consell
de departament.

4. Al final de cada curs acadèmic el personal acadèmic haurà de presentar els resul-
tats d’acord amb els objectius establerts en el seu pacte de dedicació, que haurà d’apro-
var el consell de departament i s’haurà de trametre al vicerector de Personal Acadèmic
i PAS. 

5. La Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern aprovarà el
Pacte de dedicació inicial i els resultats.

6. La documentació sobre la qual s’establirà el pacte de dedicació l’aprovarà la
Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

7. La dedicació del personal acadèmic s’establirà en funció de vuit grans categories:
a) Docència reglada.
b) Gestió i serveis interns.
c) Desenvolupament personal i professional.
d) Investigació.
e) Extensió universitària i projecció exterior.
f ) Transferència de coneixements i tecnologia.
g) Doctorat i formació continuada.
h) Altres.
La dedicació a la docència reglada és obligatòria per a tots els professors i la dedi-

cació a la investigació, per als professors doctors.
8. La durada de la jornada laboral segons el règim del personal acadèmic és:
a) Professorat de cossos docents universitaris a temps complet, professorat associat

estranger de caràcter permanent, investigador, becaris de recerca postdoctorals, becaris
predoctorals i ajudants: 37,5 hores setmanals.

b) Professorat de cossos docents universitaris a temps parcial: 20 hores setmanals.
c) Professorat de cossos docents amb places vinculades: el que estableix l’article 4

del Reial decret 1558/1986, modificat pel Reial decret 1662/1991.
d) Professorat associat de 18 crèdits: 12 hores setmanals 
 Professorat associat de 9 crèdits: 6 hores setmanals
 Professorat associat de 4,5 crèdits: 3 hores setmanals
En els supòsits del professorat associat, el còmput setmanal es pot establir com a

mitjana del curs acadèmic.
La distribució setmanal de la jornada laboral l’establirà cada professor respectant els

horaris de classe fixats.
9. La jornada laboral exigeix que el professorat s’estigui al centre o departament al

qual està vinculat. Podrà absentar-se’n per causa justificada relacionada amb el seu
pacte de dedicació, però sempre amb coneixement previ del director/a del departa-
ment. El director/a del departament serà el responsable directe del seu control.

10. El personal acadèmic gaudirà d’un mes de vacances a l’any que es realitzarà
durant els mesos de juliol o agost. El període de vacances es comunicarà al director del
departament.

6.1 Docència reglada
1. S’entén per docència reglada la impartició de classes teòriques o pràctiques de

primer cicle, segon cicle o doctorat, seminaris, hores d’atenció a l’alumnat, tutories,
coordinació de matèries, coordinació d’intercanvis d’alumnes, coordinació de pràcti-
ques, preparació de classes, correcció d’exàmens i casos pràctics, i altres tasques
docents.

2. El nombre màxim d’hores lectives de classe que es poden assignar al personal
acadèmic en funció de la seva categoria i dedicació és:

a) Professorat amb dedicació a temps complet:
◆ 8 hores lectives setmanals per als catedràtics d’universitat, titulars d’universitat i

catedràtics d’escola universitària.
◆ 10 hores lectives setmanals per als titulars d’escola universitària. Aquesta dedica-

ció podrà variar entre 8 i 12 en funció de la possessió del títol de Doctor/a i de la seva
dedicació a la recerca, i serà establerta pel departament.

b) Professorat que ocupa places vinculades en institucions sanitàries (Reial decret
1558/1986, de 28 de juny):

◆ 6 hores lectives setmanals per al professorat de cossos docents universitaris
◆ 3 hores lectives setmanals per al professorat associat que ocupi plaça vinculada.
c) Professorat amb dedicació a temps parcial:
◆ 6 hores lectives setmanals per al professorat ordinari de facultat o d’escola univer-

sitària i interí.
◆ 6 hores lectives setmanals per al professorat associat de 18 crèdits.
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◆ 3 hores lectives setmanals per al professorat associat de 9 crèdits.
◆ 1,5 hores lectives setmanals per al professorat associat de 4,5 crèdits.
d) Ajudant: Com a màxim 8 hores lectives de pràctiques setmanals amb caràcter de

col·laboració docent. S’hi haurà de fer constar el professor/a que és responsable de
l’assignatura.

e) Becari: Pot realitzar una col·laboració docent de pràctiques d’acord amb les
especificacions de la beca. S’hi haurà de fer constar el professor/a que és responsable
de l’assignatura.

3. El professorat distribuirà la seva càrrega lectiva al llarg del curs. Si per causes
excepcionals cal que concentri la seva docència en un sol quadrimestre, demanarà
autorització al vicerector de Personal Acadèmic i PAS, acompanyada d’un informe del
departament.

4. L’activitat dels professors responsables de la programació de les assignatures dels
plans d’estudis antics, corresponents a cursos ja extingits, podrà constar en el POA fins
a un 20% de la docència oficial assignada a l’assignatura, sempre que correspongui a la
primera vegada que el curs deixa d’impartir-se i comptabilitzant-se un sol grup.

5. El professorat amb dedicació a temps complet dedicarà a l’alumnat (assistència,
tutories) 6 hores a la setmana. El professorat amb dedicació a temps parcial i el profes-
sorat que gaudeixi de reducció docent dedicarà tantes hores a l’alumnat (assistència,
tutories) a la setmana com hores lectives li correspongui. 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
al tauler d’anuncis l’horari d’atenció dels diferents professors.

6. El professorat que ocupi càrrecs unipersonals de govern gaudirà d’una reducció
en la seva dedicació docent. Segons el càrrec, la reducció màxima en hores lectives
serà:

a) Rector/a universitat 8 hores
b) Vicerectors i secretari/ària general universitat 6 hores
c) Degans i directors de centres 4 hores
d) Vicedegans i vicedirectors de centres 4 hores
e) Directors de departament i instituts universitaris 4 hores
f ) Secretaris de centre o departament 2 hores
7. Els departaments, en funció de les necessitats de recerca, estudi o altres tasques que

es considerin necessàries, podran eximir parcialment de les obligacions docents alguns
dels seus professors. Els departaments hauran d’establir les substitucions pertinents sense
que puguin justificar increment de professorat. Per fer efectives aquestes substitucions es
podrà incrementar les obligacions docents d’alguns professors amb dedicació a temps
complet, sense que l’increment superi les tres hores lectives setmanals.

8. Als professors que no tinguin coberta la seva dedicació docent se’ls podrà encar-
regar, a efecte de cobrir-la i per tant sense cap remuneració, la impartició de cursos
d’extensió universitària, de postgrau, màsters, cursos del Servei Lingüístic i de l’ICE o
altres tasques relacionades amb la docència, sempre que siguin afins a la seva àrea de
coneixement.

9. La comissió acadèmica de cada ensenyament aprovarà quina és l’àrea o àrees de
coneixement, d’acord amb el pla d’estudis, encarregada d’impartir la docència d’una
assignatura. En el supòsit que una assignatura pugui ser impartida per diferents àrees,
s’assignarà a aquella que tingui un excés de plantilla de cossos docents ocupada res-
pecte a la seva plantilla aprovada, sempre que no impliqui una disminució d’altres
àrees de coneixement.

10. Es procurarà respectar la compatibilitat del professorat dels cossos docents uni-
versitaris a temps parcial per a l’assignació d’hores lectives; però el consell de departa-
ment podrà assignar al professorat a temps complet qualsevol assignatura de la seva
àrea de coneixement i en qualsevol horari.

6.2 Gestió i serveis interns
1. S’entén per tasques de gestió i serveis interns les inherents als càrrecs acadèmics,

la pertinença a òrgans col·lectius de govern o comissions que no sigui per motiu de càr-
rec, representació sindical, elaboració de plans estratègics i de qualitat, responsables
d’informàtica, i qualsevol altra que sigui encarregada pels òrgans responsables del
departament, centre o Rectorat.

2. Quant als professors que ocupen un càrrec acadèmic, s’entendrà la dedicació
setmanal següent:

a) Rector/a 30 hores
b) Vicerector/a i secretari/ària general 25 hores
c) Degà/na i director/a de centre 20 hores
d) Director/a de departament 20 hores
e) Vicedegà/na o vicedirector/a 15 hores
f) Secretari/ària de centre o departament 10 hores
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3. L’assignació màxima, segons tasques, a un professor/a sense càrrec acadèmic per
aquest concepte serà de 8 hores/setmana.

6.3 Desenvolupament personal i professional
1. S’entén per tasques de desenvolupament personal i professional l’assistència a

congressos, seminaris, cursos, etc. relacionats amb el camp científic en el qual desen-
volupa el seu treball el professor/a, així com la participació en el pla de formació del
professorat que organitzi la universitat.

2. L’assignació d’hores/setmana es farà com a mitjana anual, amb un màxim de 4
hores/setmana.

6.4 Investigació
1. S’entén per investigació científica el conjunt d’activitats que donen lloc a la

generació de nous coneixements com a resultat d’un procés de cerca i descoberta.

6.5 Extensió universitària i projecció exterior
1. S’inclouran en aquesta categoria: la captació d’alumnes, les activitats divulgati-

ves de caràcter científic o cultural, les relacions amb associacions, empreses i instituci-
ons públiques i privades, així com qualsevol altra activitat de relació amb l’entorn
socioeconòmic.

2. L’assignació d’hores/setmana es farà com a mitjana anual, amb un màxim de 4
hores/setmana.

6.6 Transferència de coneixements i tecnologia
1. En l’àmbit de les relacions Universitat-empresa s’entén per transferència de tec-

nologia i coneixements el procés sistematitzat de transmissió des de la Universitat a la
societat dels coneixements adquirits o generats pels equips investigadors universitaris,
la promoció, la vinculació de l’oferta i la demanda, la formalització de contractes i con-
venis, i la gestió administrativa i econòmica d’aquests.

6.7 Doctorat i formació continuada
1. S’inclouran en aquesta categoria qüestions com: tutorització d’alumnes de docto-

rat, direcció de treballs de doctorat, direcció de tesis, preparació de programes de doc-
torat i de formació continuada, impartició, direcció i coordinació de cursos de formació
continuada que aportin recursos a la Universitat Rovira i Virgili.

2. L’assignació d’hores/setmana es farà com a mitjana anual, amb un màxim de 6
hores/setmana.

7. COL·LABORADORS DOCENTS

1. Es podrà reconèixer la categoria de col·laborador/a docent a aquelles persones
que mantenen amb la URV una relació derivada d’alguna de les activitats pròpies de la
docència i la recerca universitàries (excepte les relacions laborals i de prestació de ser-
veis) i per la qual col·laboren en la impartició de docència entre els estudiants o altre
personal adscrit, i estan facultades per fer-ho, d’acord amb la seva titulació, la seva
experiència professional o altres aspectes que ho avalin.

2. La relació esmentada en el punt anterior es derivarà d’alguna de les situacions
següents:

a) Personal de les empreses i institucions que realitzen les tasques de tutors en el
marc dels convenis de pràctiques signats amb la Universitat.

b) Personal sanitari que col·labora amb les pràctiques hospitalàries dels alumnes.
c) Altres situacions que la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de

Govern aprovi.
3. La docència a què fa referència el punt anterior ha de tenir relació amb l’activitat

per la qual el col·laborador/a docent es relaciona amb la URV. 
4. El rector/a de la Universitat concedirà la venia docendi, amb caràcter especial,

als col·laboradors docents.
5. Els col·laboradors docents no percebran cap tipus de compensació econòmica

per la seva col·laboració, tot i que poden fer ús públic d’aquesta categoria.
6. La Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern aprovarà la

concessió de la categoria de col·laborador/a docent a proposta del departament corres-
ponent.

7. La sol·licitud de cada departament, que haurà aprovat el seu consell, haurà
d’incloure una relació de les tasques docents que desenvoluparà el col·laborador/a
docent i el projecte, conveni o qualsevol altra activitat a partir del qual s’estableix la
relació entre la persona proposada i la Universitat.

8. Qualsevol dubte sobre aquesta normativa serà resolt pel rector/a de la URV des-
prés d’haver llegit l’informe de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta
de Govern.
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DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta Normativa serà resolt per la Comissió
de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, excepte en l’apartat 4, que serà
resolt per la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de
Govern.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1. Les beques predoctorals en vigor en el moment d’aprovació d’aquesta Normativa
continuaran mantenint la durada de cinc anys.

2. La no-renovació dels contractes a temps parcial al professorat associat després
dels 65 anys s’aplicarà a partir del curs 2000-01.

3. S’estableix un període transitori de tres anys durant el qual els titulars d’escola uni-
versitària o titulars d’escola universitària interins, en el moment d’aprovació d’aquesta
Normativa, també podran optar a la promoció si ja fa tres anys que estan en possessió del
títol de Doctor/a i fa un mínim de sis anys que són titulars d’escola universitària o titulars
d’escola universitària interins de la Universitat Rovira i Virgili, encara que no hagin acon-
seguit un tram de recerca. En aquest cas caldrà que una comissió ad hoc, designada per la
Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, que inclourà professorat
d’altres universitats, i amb la presència de representants de la Junta de Personal Docent i
Investigador, sense vot en el procés, avaluï el currículum i acordi si hi poden optar o no.
Es donarà tràmit d’audiència a la persona interessada abans que la Comissió de Personal
Acadèmic emeti la resolució definitiva, de forma i manera que el sol·licitant pugui opinar
respecte de l’informe de la comissió específica i aportar la documentació que consideri
adient en defensa de la seva sol·licitud.

3  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la Normativa d’avaluació del per-
sonal acadèmic, que figura com a annex:

NORMATIVA D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC

INTRODUCCIÓ

Els articles 143, 144 i 145 dels Estatuts de la URV es refereixen a l’avaluació del perso-
nal acadèmic. Estableixen que els professors seran periòdicament avaluats pel que fa a
l’activitat docent, investigació, extensió universitària i gestió de la Universitat. La
Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic, la composició i les funcions de la qual
les determina l’article 145 dels Estatuts, ha de proposar les normes per fer l’avaluació,
les quals ha d’aprovar la Junta de Govern. Les normes actuals es van aprovar per Acord
de la Junta de Govern de 19 de desembre de 1996 i ara, gairebé tres anys després, el
contrast entre la norma, la realitat i alguns nous reglaments aprovats per Junta de
Govern o Claustre n’aconsellen la revisió.

CONCEPTE I CALENDARI D’AVALUACIÓ

1. La URV avaluarà periòdicament el seu personal docent. Aquesta avaluació ser-
virà per conèixer la consideració que mereix la qualitat acadèmica del professorat de la
Universitat, per elaborar els informes preceptius dels professors que participin en con-
cursos de places de cossos docents universitaris i, en els aspectes estrictament docents,
per tenir una base per concedir els trams de docència. 

2. En principi, l’avaluació individual d’un professor/a es realitzarà cada cinc anys i
estarà relacionada amb la sol·licitud d’un tram de docència. Els professors associats,
ajudants i interins també s’avaluaran, la qual cosa servirà perquè en el cas que accedei-
xin a una plaça de professor/a titular, se’ls pugui reconèixer els trams de docència ante-
riors a la condició de professor/a funcionari.

2. SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ. AUTOINFORME

El professor/a que hagi de passar una avaluació de la seva activitat haurà d’acompanyar
la sol·licitud d’avaluació amb un breu autoinforme, d’acord amb el model establert, en
el qual hi ha de fer constar: 

a) Les assignatures impartides al llarg del període avaluat i els horaris d’atenció als
alumnes, només en el cas que les fitxes de docència dipositades en el Servei de Recur-
sos Humans siguin incompletes.

b) Les circumstàncies en què ha desenvolupat la docència i que cregui adients de
comentar.

c) Les modificacions importants dels continguts dels programes de les assignatures
que hagi introduït al llarg del període.

d) Les innovacions que hagi pogut introduir en els mètodes i tècniques pedagògi-
ques utilitzats i el material de suport emprat normalment en les classes.

e) Les activitats de formació continuada en què el professor/a hagi participat com a
alumne o oient.
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f) Les activitats de gestió universitària i prestació de serveis realitzades.
g) Les activitats més rellevants d’extensió universitària.
h) Els comentaris, si escau, als resultats de les enquestes d’opinió dels alumnes.
A partir de l’entrada en vigor del pacte de dedicació els professors només hauran de

completar en l’autoinforme els punts b, c, d i h.

3. ASPECTES I ELEMENTS DE L’AVALUACIÓ

1. L’avaluació global inclou tots els aspectes de l’activitat del professorat: docència,
recerca, gestió, extensió universitària, transferència de coneixements i prestació de ser-
veis. La Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic valorarà l’activitat del professor/a
d’acord amb els elements següents:

1.1 L’autoinforme del professor/a.
1.2 El pacte de dedicació (objectius i resultats assolits) entre el professor/a i el

departament, a partir de la seva entrada en vigor.
1.3 El currículum investigador dipositat en el GREC del Servei de Gestió de la

Recerca.
1.4 Un informe del director/a del departament, el qual donarà compte del compli-

ment dels deures i les obligacions del professor/a en relació amb les tasques assignades
pel departament. Tindran una importància especial el nivell de compliment del pacte
de dedicació establert, la modernització dels continguts dels programes i la col·labora-
ció en les activitats del departament. S’hi faran constar les queixes per causes greus i
molt greus, denúncies o expedients contra un professor/a que hagin tingut una reper-
cussió molt negativa per al funcionament de l’activitat universitària del departament,
així com les queixes per causes lleus que es produeixin reiteradament.

1.5 Un informe del degà/ana, director/a de centre, el/la qual donarà compte del
nivell de compliment del POA per part del professor/a i de la col·laboració en les activi-
tats del centre. S’hi faran constar les queixes per causes greus o molt greus, denúncies o
expedients contra un professor/a que hagin tingut una repercussió molt negativa per al
funcionament de l’activitat universitària del centre o les queixes per causes lleus que es
produeixin reiteradament i afectin l’activitat acadèmica.

1.6 Els resultats de les enquestes anuals d’opinió del professorat contestades pels
alumnes, sempre que les mostres siguin representatives.

2. Pel que fa a l’article 6 i la clàusula addicional tercera del Reglament d’ús de la
llengua catalana a la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Claustre el 21 de gener de
1999, la Comissió actuarà d’aquesta manera:

a) En l’autoinforme i el currículum dels professors sol·licitants de l’avaluació es
valorarà l’ús que es faci de la llengua catalana en les classes, en el desenvolupament
dels programes, en la bibliografia, en el material didàctic, en les ponències i en les
publicacions. Tanmateix, la no-utilització de la llengua catalana no pot ser motiu de
denegació d’un tram de docència o bé d’una avaluació global negativa.

b) El professor/a que després de l’aprovació del Reglament d’ús de la llengua cata-
lana s’hagi presentat a un concurs per a la provisió de places de cossos docents o de
professorat contractat i no hagi acreditat el nivell de suficiència de coneixements de
llengua catalana en el moment del concurs ni tampoc en el termini màxim de dos anys
que estableix el Reglament, no podrà ser proposat perquè se li concedeixi el tram de
docència fins que no hagi complert el requisit de l’acreditació. Un cop complert aquest
compromís, podrà ser avaluat per tot el període de docència en aquesta Universitat.

c) En l’activitat de formació continuada del professorat es valorarà l’aprenentatge
dels idiomes i entre aquests, el de català.

4. CONDICIONS PER A L’AVALUACIÓ GLOBAL POSITIVA

1. Per obtenir una avaluació global positiva és suficient que el professor/a compleixi
les condicions següents:

a) Sigui avaluat positivament en la docència.
b) Es valori també positivament la seva dedicació a la recerca, per la qual cosa cal

demostrar que en el període avaluat s’ha aconseguit algun dels objectius següents:
◆ Veure reconegut un nou sexenni de recerca.
◆ Participar com a investigador en un projecte de recerca subvencionat per la DGI-

CYT, CICYT, CIRIT, UE i altres institucions de prestigi reconegut en recerca.
◆ Formar part d’un grup actiu de recerca.
◆ Tenir publicacions derivades de la recerca duta a terme.
c) Es valori positivament la seva activitat dedicada a la gestió, col·laboració amb

activitats del departament, centre o Universitat, transferència i divulgació de coneixe-
ments i prestació de serveis, d’acord amb els compromisos adquirits en el pacte de
dedicació.

Núm. 3Full Oficial 28 / Junta de Govern de 4 de juny de 1999



Full Oficial 28 / Junta de Govern de 29 d’abril de 1999105

La disminució de la dedicació a una activitat pot veure’s compensada per un aug-
ment de la dedicació a una altra, però per obtenir una avaluació global positiva caldrà
sempre ser valorat positivament en la docència.

2. En el cas que un professor/a no hagi realitzat recerca en el període avaluat o es
consideri molt minsa, es farà constar en la comunicació de l’avaluació a fi que el depar-
tament ho tingui en compte a l’hora d’establir un nou pacte de dedicació.

3. Els professors d’escola universitària que no siguin doctors, ni estiguin realitzant la
tesi doctoral, ni siguin membres actius d’un grup de recerca, podran ser avaluats global-
ment de forma positiva, sempre que tinguin més dedicació a la docència.

5. CONDICIONS PER A LA CONCESSIÓ D’UN NOU COMPONENT PER MÈRITS DOCENTS

Perquè la Comissió proposi al rector la concessió d’un nou component per mèrits docents,
caldrà que:

a) L’autoinforme del professor/a assenyali una renovació i posada a punt dels con-
tinguts dels programes i/o mètodes i tècniques docents. 

b) El professor/a hagi complert un mínim del 75% del temps emprat en la docència,
d’acord amb el pacte de dedicació i al llarg del període avaluat. En els casos dels pro-
fessors que ocupin càrrecs unipersonals de govern i dels professors que hagin gaudit
d’un període sabàtic, es ponderarà la xifra de crèdits impartits. Per avaluar el personal
acadèmic en formació es tindrà en compte el seu règim especial de dedicació.

c) Els resultats de les enquestes d’opinió dels alumnes siguin favorables. S’entén que
el resultat és negatiu quan la puntuació obtinguda en dos o més anys és significativa-
ment inferior a la mitjana dels resultats del professorat de la Universitat. Un o dos anys
amb resultats per sota de la mitjana es poden compensar amb els resultats dels altres
anys que mostrin una progressió en les puntuacions obtingudes. En la valoració dels
resultats de les enquestes es tindrà en compte la grandària del grup/classe.

d) En els informes dels responsables de centre i departament no hi consti cap
queixa per causa greu o molt greu que estigui ben fonamentada i amb conseqüències
negatives per a la docència, ni tampoc incompliments reiterats, sense justificació i
notificats per escrit que afectin les obligacions habituals dels professors (assistència a
consells de departament i juntes de centre, encàrrecs de comissions, lliurament d’actes
d’examen, etc.).

En l’expedient del professor/a no hi consti cap sanció, ni procés administratiu amb
resolució negativa, motivat per l’activitat docent.

6. PROCEDIMENT PER A L’AVALUACIÓ

1. El president/a de la Comissió d’Avaluació, a partir del que s’ha assenyalat en els
punts anteriors, farà una proposta fonamentada que serveixi per apreciar la qualitat del
professor/a que sol·liciti l’avaluació. La Comissió disposarà de tota la documentació per
poder decidir. Els membres de la Comissió, en la sessió d’avaluació de la qual s’aixe-
carà acta, emetran un vot favorable o desfavorable a la proposta de concessió del tram
de docència i a l’avaluació global positiva d’un professor/a. L’acord serà per majoria
simple. En el cas que la valoració sigui negativa, se’n faran constar els motius en la noti-
ficació a l’interessat.

2. La Comissió, si ho considera necessari, podrà sol·licitar altres informes als respon-
sables de departament i centre, als vicerectors implicats en algun dels temes avaluats
(recerca, docència, extensió universitària), a la persona avaluada o a experts externs. 

3. Les persones avaluades podran recórrer contra les decisions que prengui la
Comissió davant el rector, el qual resoldrà.

4. En el cas de denegació d’un tram de docència, la Comissió podrà revisar l’avalu-
ació al cap de tres anys, i podrà reconèixer el tram sense efectes retroactius, sempre que
el professor/a demostri haver solucionat de forma notable les causes que havien com-
portat la denegació del quinquenni.

5. En la notificació de l’avaluació la Comissió, si el cas ho requereix, podrà fer algu-
nes recomanacions sobre la millora en la formació docent, d’acord amb el Pla de For-
mació del Professorat. Aquestes recomanacions s’hauran de transmetre també al
director/a del departament.

7. INTERPRETACIONS DE LA NORMATIVA

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta Normativa el resoldrà la Comissió
d’Avaluació del Personal Acadèmic.

4  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la proposta de demanda al Consell
Interuniversitari de Catalunya dels nous ensenyaments pel curs 2000-01 següents:

Diplomatura en Gestió i Administració Pública
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica
Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica
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Diplomatura en Turisme
Troncalitat
Idiomes
Organització i Gestió d’Empreses
Màrqueting Turístic
Recursos Territorials Turístics
Operacions i Processos de Producció en Turisme
Introducció a l’Economia
Dret i Legislació
Comptabilitat
Estructura de Mercats
Patrimoni Cultural

Història de l’Art (1r cicle)
Troncalitat
Història de l’Art Antic
Història de l’Art Contemporani
Història de l’Art Medieval
Història de l’Art en l’Edat Moderna
Teoria de l’Art
Tècniques Artístiques i Conservació de Béns Culturals

Biologia (1r cicle)
Troncalitat
Bioestadística
Bioquímica
Botànica
Ecologia
Zoologia
Fisiologia Animal
Citologia o Histologia Vegetal i Animal
Fisiologia Vegetal
Genètica
Matemàtiques
Microbiologia
Física de Processos Biològics
Química

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle)
Troncalitat
Teoria de les Relacions Laborals
Direcció Estratègica de l’Empresa
Economia del Treball
Teoria i Tècniques de Negociació
Auditoria Sociolaboral
Polítiques Sociolaborals

5  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria per a infraestruc-
tures docents, que figura com a annex:

CRITERIS D’ACTUACIÓ PER A LES PETICIONS DELS CENTRES I DEPARTAMENTS
EN QUÈ DEMANEN RENOVACIÓ I/O ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT DOCENT

Objectiu i abast de la convocatòria
Renovar i/o adquirir equipament docent, per un import superior a 1.000.000 PTA, el
qual sigui necessari per impartir els diferents ensenyaments de la URV. No s’hi preveuen,
doncs, altres actuacions com adequació d’espais, millora d’infraestructures o imports de
menor quantia, que tenen el seu àmbit en altres convocatòries (RAM i Cofinançament).

Justificació docent
Les peticions hauran d’anar acompanyades d’una breu memòria en què s’especifiqui:

◆ El/s departament/s responsable/s de la docència que justifica l’equipament que es
vol renovar/adquirir.

◆ Les assignatures que necessiten l’equipament que es vol renovar/adquirir.
◆ El reflex en la guia docent del centre de les activitats que necessiten aquest equi-

pament.
◆ El lloc on s’ubicarà l’equipament.
Els centres prioritzaran les peticions dels diferents departaments que facin referència

a les seves titulacions.

Criteris de cofinançament
Els centres i/o departaments podran manifestar el seu interès en la renovació/compra
d’equipament acompanyant les peticions de propostes de cofinançament.
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Terminis
El termini per rebre peticions estarà obert fins al 15 d’octubre de 1999. Les peticions es
resoldran en dues fases, una abans del 15 de juliol i la segona abans del del 15 de
novembre.

Circuit
Les peticions que facin els departaments aniran adreçades al degà/director del centre,
que les trametrà prioritzades al Vicerectorat d’Economia i Organització.

Execució
Les adquisicions per un import superior a 2.000.000 PTA s’han de realitzar mitjançant con-
curs públic. Per aquest motiu els centres/departaments han de prestar la seva col·laboració
als tècnics de contractes per elaborar les especificacions tècniques que s’han incloure en
els plecs de condicions dels concursos. 

6  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria per a grups de
recerca per tal que participin en l’Institut d’Estudis Avançats, que figura com a
annex:

CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ DE GRUPS DE RECERCA 
EN L’INSTITUT D’ESTUDIS AVANÇATS (IEA99)

PREÀMBUL

La Universitat Rovira i Virgili, en el marc definit en el capítol IV del títol 2 dels seus
Estatuts, va decidir crear l’Institut d’Estudis Avançats (IEA). La Junta de Govern de 27
d’octubre de 1997 va aprovar les línies generals que defineixen l’estructura de l’IEA,
que se sintetitzen a continuació: 

1. L’IEA serà un institut multidisciplinari dedicat fonamentalment a donar suport a
les iniciatives de recerca consolidades a la URV. L’Institut potenciarà projectes de quali-
tat que tinguin impacte científic i, en la mesura que sigui possible, impacte social relle-
vant. 

2. L’IEA es configura com una estructura virtual, des d’una perspectiva d’ubicació,
que aprofita els espais i la infraestructura que els departaments destinen a la recerca.

3. L’IEA es formarà a partir de grups de recerca, o singularment persones, de trajec-
tòria consolidada de la URV. 

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

5. Les condicions per a la incorporació de grups es concreten en els punts següents:
a) Els grups que hi vulguin participar hauran necessàriament de tenir recursos propis

de recerca, ja que totes les activitats han de ser cofinançades. 
b) El projecte que s’emmarqui en el punt 1 anterior haurà de ser avaluat d’acord

amb els criteris d’avaluació de la recerca de la URV, i considerat prou significatiu com
per formar part de l’IEA per una comissió formada per el vicerector/a d’Investigació i de
Relacions Internacionals, el director/a de l’IEA i tres representants de la Comissió
d’Investigació i de Relacions Internacionals designats singularment segons la sol·licitud
que calgui avaluar, que podrà sol·licitar l’opinió d’avaluadors externs a la Universitat.

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

d) Les aportacions de l’IEA als grups que s’hi adscriguin s’hauran de dedicar fona-
mentalment a despeses de personal, encara que també s’hi puguin incloure partides
corresponents a despeses de funcionament o de petit material inventariable, comple-
mentàries a les que el grup disposi per als seus projectes. 

e) En cap cas l’IEA finançarà projectes específics totals, sinó que en tots els casos
l’aportació complementarà la que els grups rebin de finançament extern de la URV.
Addicionalment i de forma indefugible, els grups hauran de cofinançar totes les aporta-
cions que l’IEA realitzi.

f ) La vinculació dels grups a l’IEA s’efectuarà a través d’un contracte programa, que
signaran el rector, el director/a de l’IEA i l’investigador principal del projecte de recerca,
en què es definiran els objectius a assolir des d’una perspectiva científica, la durada del
contracte, que necessàriament serà limitada i tindrà un període màxim de 2 anys de
vigència, el cofinançament que impliqui el projecte, que estarà comprès entre l’interval
del 25% i del 50%, i les partides i els conceptes pressupostaris necessaris per desenvo-
lupar-lo satisfactòriament.

g) En cap cas un sol projecte no podrà disposar de més d’un 20% del total que el
pressupost de la Universitat destini globalment a l’IEA.
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6. Al final del període de realització de cada projecte, s’avaluaran els resultats
obtinguts i el grau d’assoliment dels objectius estipulats. Per a la continuïtat d’un grup
en l’estructura de l’IEA, serà requisit imprescindible la valoració positiva dels resultats,
que realitzarà una comissió amb la mateixa composició que la que n’haurà avaluat la
incorporació. Correspondrà al director/a de l’IEA fer un seguiment continuat dels pro-
jectes que es desenvolupin. Els grups que vulguin mantenir-se en l’estructura de l’IEA
caldrà que conservin, en el moment de la renovació del contracte programa, les condi-
cions mínimes que possibilitin en aquell moment l’entrada a l’Institut.

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

En el marc del programa de govern i del pla estratègic aprovats, la URV ha decidit
obrir el procés per integrar grups de recerca de trajectòria consolidada en l’Institut
d’Estudis Avançats.

CONVOCATÒRIA

Objecte 
S’obre una convocatòria a grups de recerca de trajectòria consolidada de la URV per tal
que puguin incorporar-se a l’Institut d’Estudis Avançats, que es potenciïn projectes de
qualitat, que tinguin impacte científic i, en la mesura que sigui possible, impacte social
rellevant.

Formalització de les sol·licituds
1. Les sol·licituds es formalitzaran segons el model adjunt (annex 1), que inclou:
a) Identificació del grup de recerca, tal com consta en el Mapa de grups de recerca

de la URV.
b) Pressupost detallat, on s’incloguin les despeses de personal calculades a partir de

les categories que es descriuen a l’annex 2, les possibles partides complementàries cor-
responents a despeses de funcionament o de petit material inventariable i el cofinança-
ment. El finançament sol·licitat no podrà superar 20% del total destinat a l’IEA. Les
partides complementàries no destinades a despeses de personal no podran superar en
principi el 20% de l’ajut atorgat.

2. Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
a) Breu memòria del projecte estratègic del grup, en què es definiran els objectius a

assolir des d’una perspectiva científica; la durada del contracte, que necessàriament
serà limitada i tindrà un període màxim de 2 anys de vigència; el cofinançament que
impliqui el projecte, que no serà inferior al 25% del projecte, i les partides i els concep-
tes pressupostaris necessaris per desenvolupar-lo satisfactòriament.

b) Acreditació de les fonts de finançament que faran possible el cofinançament. En
cas que estiguin gestionades pel Servei de Gestió de Recerca, només caldrà especificar
la(es) seva(es) referència(es).

3. Les sol·licituds, amb la documentació especificada al punt anterior, es presenta-
ran al Servei de Gestió de la Recerca fins al dia 30 de juny de 1999.

Avaluació, resolució i notificació
1. L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb els criteris següents:
a) Qualitat cientificotècnica del grup sol·licitant, avaluada segons el procediment

establert fins a la data per la URV.
b) Avaluació del projecte estratègic presentat pel grup.
L’avaluació anirà a càrrec d’una comissió constituïda per: el vicerector d’Investiga-

ció i de Relacions Internacionals, la directora de l’IEA i tres representants de la Comis-
sió d’Investigació i de Relacions Internacionals designats singularment per cada
projecte.

2. La resolució de la convocatòria es realitzarà per acord de la Junta de Govern en
el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de sol·licituds.

3. La resolució de la convocatòria es notificarà als grups de recerca corresponents i
s’iniciarà el procés de presentació de sol·licituds de candidats als grups que hagin estat
seleccionats.

4. El gaudiment del suport econòmic aconseguit per la integració en l’IEA és incom-
patible amb el d’altres ajuts propis de la URV per als mateixos conceptes.

Pagament dels ajuts
Els ajuts es transferiran a la codificació del projecte de recerca o desenvolupament tec-
nològic al qual s’adscrigui el candidat.

DISPOSICIÓ FINAL

La Comissió d’Investigació i de Relacions Internacionals de la URV, juntament amb la
directora de l’IEA, serà l’encarregada de resoldre les qüestions no previstes en aquesta
convocatòria.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de
l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de repo-
sició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notifica-
ció, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992.

ANNEX 2

El personal que s’encarregui del projecte es regirà d’acord amb la normativa següent: 
◆ Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació

científica i tècnica.
◆ Ordre de 27 de març de 1986, de contractació laboral, temporal, de personal per

a la investigació en les universitats i en el Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques.

◆ Estatut dels Treballadors.
◆ Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.
◆ Normativa de becaris URV.
◆ Normativa per a becaris de contractes de recerca.
◆ Normativa de becaris postdoctorals URV.
◆ Normativa de personal investigador URV.

Modalitats de personal
Els ajuts permetran la incorporació de les següents modalitats de personal de suport a la
recerca:

a) Personal laboral de suport
1. Personal tècnic de suport: modalitat A i B
2. Personal qualificat de suport
b) Becari/ària predoctoral/de projecte
c) Becari/ària postdoctoral
d ) Investigador/a
El cost mensual/anual del personal segons les diferents modalitats s’esmenta a

l’apartat Pagament dels ajuts.

Beneficiaris
1. El personal que s’incorpori en virtut dels ajuts concedits en aquesta convocatòria

haurà d’acreditar el compliment dels requisits següents en el moment de presentar la
sol·licitud:

◆ Tenir la nacionalitat espanyola, la d’un país membre de la Unió Europea, o estran-
ger amb residència legal a Espanya en el moment de presentar la seva sol·licitud.

◆ Tenir el grau acadèmic adient a la modalitat:
a) 1.a per al personal tècnic de suport, modalitat A, de formació professional de

segon grau.
1.b per al personal tècnic de suport, modalitat B, de diplomat/da, arquitecte/a tèc-

nic/a, enginyer/a tècnic/a o equivalent.
2. Per al personal qualificat de suport, de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a o

equivalent.
b) Per al becari/ària predoctoral/de projecte, de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/

a o equivalent.
c) Per al becari/ària postdoctoral, de doctor/a, juntament amb els altres requisits que

estableix la normativa de la URV, aprovada per la Junta de Govern de 27 d’octubre de
1997, punt 5.

d) Per als investigadors, de doctor/a, juntament amb els altres requisits que esta-
bleix la normativa de la URV, aprovada per la Junta de Govern de 27 d’octubre de
1997, punt 5.

2. Els títols obtinguts a l’estranger o en centres no estatals hauran d’estar homologats
pel Ministeri d’Educació i Cultura.

Condicions dels contractes
1. El gaudiment d’un ajut per part del personal a l’empara d’aquesta convocatòria és

incompatible amb altres ajuts propis de la URV per al mateix concepte i també amb
sous o salaris que impliquin vinculació contractual o estatutària de la persona interes-
sada.

2. El gaudiment de l’ajut no estableix cap relació contractual o estatutària amb el
grup al qual quedi adscrit el personal, ni implica cap tipus de compromís per part del
grup receptor en relació amb la posterior incorporació a la plantilla de la Universitat.
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COST MENSUAL/ANUAL DEL PERSONAL

Temps parcial (4h/d) Temps complet

Modalitat Grau acadèmic Mes Tot mes Tot any Tot mes Tot any
Personal tècnic FP 2n grau 15 121.557 1.823.361 243.115 3.646.721
Personal tècnic Diplomat/da 15 139.243 2.088.640 278.485 4.177.279

Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a

Personal qualificat Llicenciat/da 15 160.333 2.404.999 320.667 4.809.997
Arquitecte/a
Enginyer/a

Becari/ària predoctoral Llicenciat/da 12 115.016 1.380.192
Becari/ària de projecte Arquitecte/a

Enginyer/a
Becari/ària postdoctoral Doctor/a 12 251.412 3.016.946
Investigador/a Doctor/a 12 482.465 5.789.583

7  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova el procediment de priorització de
becaris predoctorals de la DGR i la DGES a la URV, que figura com a annex:

La realització de tesis doctorals constitueix un dels elements més significatius del desen-
volupament de la recerca a les universitats. Conseqüentment, la vinculació de becaris
predoctorals als grups de recerca és un fet molt apreciat pels investigadors, d’una impor-
tància equiparable a l’obtenció d’infraestructures o de recursos econòmics.

Les administracions públiques concedeixen beques per realitzar tesis doctorals, si
bé el nombre de beques en convocatòries obertes és molt reduït. Això comporta que hi
hagi interès pel procediment de priorització de les sol·licituds presentades que realitza
la Universitat.

Fins a la data, la priorització de becaris predoctorals a la nostra Universitat s’ha
regit per un sistema que es basa fonamentalment en la nota ponderada dels estudis del
sol·licitant. També hi intervé un mecanisme pel qual es penalitzen, dins cada convoca-
tòria, les segones i ulteriors sol·licituds que provenen d’un mateix departament univer-
sitari.

Aquest sistema ha permès distribuir les beques concedides per la Direcció General
de Recerca en els seus programes de Formació d’Investigadors (FI) i Formació d’Investi-
gadors en Àrees Prioritàries (FIAP) i per la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica en el subprograma de Formació de Professsorat Universitari
(AP). No obstant això, s’hi han observat una sèrie de problemàtiques que es detallen a
continuació, juntament amb possibles vies de solució:

◆ Si bé en moltes àrees de coneixement el becari/ària té una relació científica molt
directa i gairebé única amb el director/a de tesi doctoral, en d’altres aquesta relació
s’emmarca dins un grup de recerca en què el becari/ària és un membre més que intervé
en els treballs d’una línia de recerca que es porta a terme col·lectivament. Sense deixar
de considerar la relació director-doctorand com a element essencial, caldria també pre-
veure la relació col·lectiva amb el grup de recerca. Aquesta relació col·lectiva es con-
firma pel fet que en les sol·licituds, el projecte de tesi doctoral i el director/a de beca
han d’emmarcar-se en un grup de recerca que tingui un projecte de recerca finançat i
en vigència durant almenys el primer any de la futura beca. Cal, doncs, incorporar nous
elements que no intervenen en el sistema de priorització actual, tals com la importància
cientificotècnica o la grandària del grup de recerca. 

◆ Actualment, la distribució de les sol·licituds es garanteix entre departaments dins
la convocatòria anual. No obstant això, no existeix una distribució entre convocatòries.
Per tant, pot ser que fins i tot grups de recerca unipersonals acumulin diversos becaris
quan altres grups d’importància cientificotècnica similar, però molt més nombrosos, no
en poden aconseguir cap. Cal, doncs, un mecanisme que prevegi la distribució de
sol·licituds no només entre els diferents grups de recerca sinó també entre convocatò-
ries anuals.

◆ La investigació aplicada, el desenvolupament tecnològic i la transferència de
coneixements i tecnologia són elements importants del sistema d’investigació, desenvo-
lupament i innovació actual. Per una altra banda, la inserció dels doctors en el món
laboral, un dels greus problemes actuals, es pot facilitar mitjançant aquests elements.
Cal, doncs, considerar mecanismes mitjançant els quals aquests elements també inter-
vinguin en l’assignació dels becaris als grups de recerca.

◆ Tal com remarca l’avaluació del programa de beques predoctorals realitzat pel
Comissionat d’Universitats i Recerca, el fracàs en becaris que no arriben a defensar la
seva tesi doctoral és significatiu dins el sistema universitari, si bé no totes les grans àrees
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del coneixement es veuen afectades de la mateixa manera. Cal, doncs, introduir un
mecanisme que pugui incentivar que els becaris acabin el doctorat.

◆ Les darreres convocatòries de les administracions que concedeixen beques pre-
doctorals per formar personal investigador ja preveuen, dins el sistema d’avaluació, els
mecanismes i els criteris analitzats. És un element més, i de pes, que ens obliga a incor-
porar aquests nous criteris. 

La Comissió de Recerca ha estudiat totes aquestes qüestions durant cinc sessions i
ha arribat, per consens, al procediment següent:

PROCEDIMENT DE PRIORITZACIÓ

Les sol·licituds rebudes es prioritzaran d’acord amb una puntuació final en què inter-
vindrà, d’una forma destacada, la nota calculada a partir de l’expedient de l’alumne/a a
més d’un terme que depèn del grup de recerca de la URV al qual pertanyi el director/a
de tesi doctoral.

Puntuació final =Nota alumne Nivell ocupació becaris en el grup de recerca
Les etapes per calcular els dos termes assenyalats són les següents:
1. Nota alumne/a:
1.a Càlcul de la nota mitjana de l’alumne/a.
1.b Càlcul nota ponderada alumne/a respecte al seu ensenyament.
2.a Càlcul del nivell d’ocupació
2.b Publicació dels nivells d’ocupació (prèvia a la convocatòria de beques predoc-

torals).
3. Puntuació final.
Es descriuen a continuació els detalls corresponents a cada etapa del procés de prio-

rització.
1. Nota alumne/a
La nota de l’alumne/a inclou les fases següents:
1.a Càlcul nota mitjana alumne/a
Es farà segons els punts 4 i 5 de l’annex I del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny.
1.b Càlcul nota ponderada alumne/a respecte al seu ensenyament
Es mantindrà el procediment de càlcul aprovat per la Comissió de Política Científica

(26 juny de 1995), per la Comissió de Recerca (4 juliol de 1995) i per la Junta de
Govern (7 juliol de 1995).

2. Nivell d’ocupació de becaris en el grup de recerca
Aquest terme, el valor del qual depèn del grup de recerca, considera, d’una banda,

els mèrits de cadascun dels grups per tenir becaris, és a dir, el nombre de becaris que
correspon en teoria a cada grup de recerca de la URV. D’altra banda, també té present
el nombre de becaris vigents, vinculats al grup, prioritzats per la URV en convocatòries
competitives.

2.a Càlcul del nivell d’ocupació de becaris en els grups de recerca.
2.a.1 Definició nivell d’ocupació de becaris.
Definim el nivell d’ocupació de becaris com el nombre de becaris vigents que tre-

balla en un grup (prioritzats per la URV) respecte al nombre de becaris teòrics:

Nombre becaris vigents (BV)

Nombre becaris teòrics (BT)

El nivell d’ocupació d’un grup de recerca (% OCUP) es calcula com el nivell que
assolirà el grup en cas que se li concedeixi la beca sol·licitada a l’alumne/a:

On:
BV: significa el nombre de becaris vigents del grup
BT: significa el nombre de becaris teòrics del grup
Nb: és el número d’ordre del sol·licitant dins el mateix grup de recerca
Aquesta expressió permet distingir entre dos grups de recerca als quals, sense tenir

cap becari/ària vigent, correspon diferent nombre de becaris teòrics. Així, per exemple,
dues sol·licituds els directors dels quals pertanyen a dos grups, A i B, amb les següents
característiques:

Grup BV BT BV/BT % OCUP
A 0 2 0 50%
B 0 10 0 10%

Veiem que tindrien un % OCUP diferent i que, en igualtat de condicions de nota de
l’alumne/a, la sol·licitud vinculada al grup B seria prioritzada davant la del grup A.

BV+nb
% OCUP =  x100

BT

+
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Els becaris vigents a considerar provenen dels organismes i programes següents:
Organisme Programa
DGR FI (programa de Formació d’Investigadors)

FIAP (programa de Formació d’Investigadors en Àrea Progrés General
del Coneixement)

DGES AP (subprograma de Formació de Professorat a Espanya)
2.a.2 Càlcul del nombre de becaris teòrics del grup de recerca (BT).
Aquest nombre de becaris que correspon a cada grup depèn d’una sèrie de sumands

entre els quals hi ha la grandària del grup (potencial humà), el nombre de projectes de
recerca i/o desenvolupament (R+D) que es porten a terme, la capacitat de finançament
que té el grup, el percentatge d’èxit en termes de tesis doctorals finalitzades i la qualitat
de la recerca.

Potencial humà
a1: 1 becari/ària per cada 2 EJC doctors de la URV (equivalents a jornada completa

dels doctors):

Potencial de projectes d’R+D que gestionen
a2: 1 becari/ària per cada Projecte d’R+D vigent (exemples: Pla Nacional, Promoció

General del Coneixement, FIS, FEDER, PETRI).
a3: 2 becaris per cada projecte d’R+D europeu vigent.
Potencial econòmic
a4: Fins a 3 becaris per finançament rebut (projectes de recerca vigents i contractes

relacionats amb la transferència de coneixements i tecnologia vigents o concedits
durant l’últim any) segons les distribucions per àrees de coneixement següents:

Ciències i enginyeria Ciències humanes i socials
0,5 becaris > 0 i 10 MPTA> 0 i 3 MPTA
1 becari > 10 i 20 MPTA> 3 i 6 MPTA
2 becaris > 20 i 40 MPTA> 6 i 10 MPTA
3 becaris > 40 MPTA > 10 MPTA
Nota: Els projectes es comptabilitzaran en el grup de recerca al qual estigui adscrit

l’investigador/a principal (IP); en cas contrari aquest IP ho haurà de notificar.

Percentatge d’èxit de les tesis doctorals
Calculat segons l’expressió

On:
TL: significa el nombre de tesis llegides (del total de beques predoctorals finalitza-

des l’any anterior de l’últim any avaluat)
BF: és el nombre de beques predoctorals finalitzades a termini o per renúncia
S’analitzaran les beques finalitzades durant els últims 5 anys.
a5: Restar fins a 2 becaris per percentatge d’èxit de les tesis doctorals segons la taula

de valors diferencials següent: 
% èxit TD

0 becaris > 75% o BF = 0
-1 becari > 50 i 75%
-2 becaris  50%

Qualitat de la recerca
a6: De 0,5 a 3,5 becaris en funció dels punts acumulats (el factor d’impacte ponde-

rat per a ciències i enginyeries i el sistema de puntuació propi de la URV per a ciències
socials i humanitats.

Punts ciències i enginyeria Punts ciències humanes i socials
3,5 becaris > 1,75 > 70
2,5 becaris 1,75-1 70-40
1,5 becaris 1-0,25 40-10
0,5 becaris < 0,25 < 10

Observacions: el càlcul de becaris teòrics es farà anualment amb data 31 de desembre.

Nombre de becaris teòrics = ∑ai

Hores de dedicació setmanal del doctor/a
EJC Doctor/a = 

40

Tesis doctorals llegides (TL)

Beques finalitzades (BF)
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3. Puntuació final
La priorització de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb la puntuació final que

assoleixi cadascuna.
Per tal d’assegurar que els alumnes amb qualificacions excepcionals accedeixin a la

beca sol·licitada, es fixa que per a notes ponderades dels alumnes iguals o superiors a
3, les sol·licituds es prioritzaran en primer terme, sense considerar el factor correspo-
nent a la puntuació del grup de recerca.

Per a la resta de sol·licituds, la puntuació final s’obté multiplicant la nota ponderada
de l’alumne respecte al seu ensenyament (apartat 1.b) per un factor de ponderació (K),
el qual vindrà determinat pel percentatge d’ocupació del grup de recerca:

Puntuació final=nota ponderada alumne x K
El factor de ponderació K es calcula segons l’expressió:

On: 
% OCUP és el percentatge d’ocupació del grup de recerca de la URV al qual es vin-

cula la sol·licitud, descrit a l’apartat 2.a.1
% OCUP.MIN és el valor mínim del % OCUP corresponent a la convocatòria que es

prioritza.
El factor de ponderació K modula la nota ponderada de l’alumne/a dins uns límits

que van des del doble, per a grups molt bons sense cap becari/ària, fins a la meitat, per
a grups que tenen més becaris que els que teòricament els corresponen segons els crite-
ris establerts.

En el següent quadre s’observen els valors de K obtinguts per a tres situacions dife-
rents de % OCUP:

% OCUP Factor K
% OCUP.MÍN 2
100 % 1

 % OCUP.LÍM. 0,5

On % OCUP.LÍM és el percentatge d’ocupació límit al qual correspon, per a la con-
vocatòria que es prioritza, un factor K igual a 0,5; per sobre d’aquest percentatge d’ocu-
pació límit qualsevol nivell d’ocupació tindrà un valor de K igual a 0,5. 

8  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova el Pla d’Estudis del Graduat Supe-
rior en Ciència i Mètode en Infermeria, que figura com a annex:

GRADUAT SUPERIOR EN CIÈNCIA I MÈTODE EN INFERMERIA

PLA D’ESTUDIS

Aquest perfil formatiu capacitarà l’estudiant que obtingui el títol de Graduat Superior en
Ciència i Mètode en Infermeria per la Universitat Rovira i Virgili, per treballar en els
nous mètodes pels processos assistencials. Aquests mètodes de gestió d’infermeria van
dirigits als processos crònics degeneratius, l’envelliment, el càncer, les infeccions, els
trasplantaments, l’atenció maternoinfantil, els gabinets d’exploració, els problemes de
salut mental, el trastorn de la nutrició, i als diferents processos d’atenció comunitària,
com per exemple, l’atenció domiciliària, etc.

El nou perfil concep el procés assistencial com un tot continu, encaminat a donar
resposta a les necessitats i expectatives de la societat. Els eixos principals d’aquest pro-
jecte són:

1. Centrar les organitzacions al voltant del pacient.
2. Potenciar la participació i implicació dels professionals.
3. Habilitar fórmules de gestió que permetin assegurar el desenvolupament i la

motivació de l’equip professional.
En l’àmbit de prestació de cures d’infermeria es desenvolupa la figura del professio-

nal infermer clínic especialista com a expert en un camp definit de coneixement i pràc-
tica, dins l’àmbit clínic de la ciència infermera, que aportarà un valor afegit en els
aspectes qualitatius, de millora continua de la qualitat i de l’eficiència.

El perfil formatiu donarà habilitats en l’anàlisi de problemes de cures d’infermeria
complexos, capacitarà per aplicar les actuacions més apropiades a cada situació de
salut. Aquesta formació proporcionarà eines per desenvolupar la gestió del procés de
cures, realitzar funcions educatives i de suport a les infermeres del nucli assistencial i
actuar com a agent de canvi. Té la finalitat de:

◆ Revalorar els aspectes clínics de cures al client extern.
◆ Implementar el nou rol autònom del professional d’infermeria per tal d’incremen-

tar la resposta adient a les seves necessitats.
◆ Promocionar la qualitat de les cures.
◆ Donar suport formatiu a les infermeres per tal de millorar-ne la competència.

  
K =2 -

% OCUP. -% OCUP.MIN

100 -% OCUP. MIN

 

  
 

  

≥
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◆ Potenciar el treball interdisciplinari.
◆ Desenvolupar programes de processos de gestió en infeccions, ostomies, higiene,

educació, etc.
◆ En el moment en què el Graduat Superior en Ciència i Mètode s’homologui,

donarà pas al tercer cicle.
Es tracta, per tant, d’un nou perfil formatiu basat en la participació i la implicació de

les infermeres, exigirà un redisseny organitzatiu important, ja que suposa una delegació
de la capacitat de presa de decisions que han d’estar centrades en el pacient. Aquest
nou estil ha d’incorporar les noves tendències en l’optimització de la pràctica clínica i
les cures d’infermeria, utilitzant els instruments que proporciona l’assistència basada en
l’evidència científica.

Aquest canvi cultural en infermeria és important; els professionals hauran de desen-
volupar nous rols, que comporten canvis d’actituds tradicionals. En aquest nou paper es
potenciarà la presa de decisions, per tant la formació anirà adreçada no únicament als
instruments de gestió, sinó a comprendre i acceptar les tendències en la modernització
de les organitzacions, l’adaptació de la cultura del risc i la responsabilitat.

Per tal d’orientar-se cap a la resolució de les necessitats dels pacients i població de refe-
rència, ha d’oferir al graduat una cartera comprensiva de serveis, i disposar d’autonomia en
la presa de decisions i en la gestió de recursos amb els valors professionals següents:

◆ Gestionar l’economia dels processos.
◆ Desenvolupar la millora continuada.
◆ Treballar en equip.
◆ Gestionar conflictes, persona-família i interprofessionals.
◆ Aprendre i adaptar-se.
◆ Compartir i entendre les diferents visions del món i les persones.
◆ Prendre responsabilitats.
◆ Obtenir resultats.
◆ Orientar cap a la innovació.
◆ Orientar cap a la sistematització.
◆ Tenir visió estratègica.
◆ Tenir integritat, honestedat personal i professional.
◆ Tenir coherència i habilitat cognitiva.

OBJECTIUS FORMATIUS

◆ Discutir les bases històriques, teòriques i filosòfiques de la ciència d’infermeria.
◆ Capacitar els professionals d’infermeria per aplicar els mètodes i les tècniques

necessàries per a l’exercici de la docència en tots els nivells d’àmbit professional.
◆ Adquirir els coneixements necessaris sobre mètodes i tècniques d’investigació per

al desenvolupament teòric i pràctic de la ciència d’infermeria.
◆ Capacitar el professional d’infermeria per assumir el lideratge que li permeti gestio-

nar els recursos al seu abast i promoure el canvi social de la professió.
◆ Adquirir coneixements científics i tecnològics necessaris per abordar les noves

exigències que la societat demani en matèria de salut.

ITINERARI CURRICULAR

BLOC A BLOC B
Assignatura Crèdits Assignatura Crèdits
Obligatòries
Gestió dels Serveis de Salut 6 Educació en Hàbits Saludables i Estils de Vida 6
Economia de la Salut 6 Investigació Qualitativa 6
Investigació Quantitativa 6 Cultura i Cuidar 4,5
Societat i Salut 4,5 Atenció d’Infermeria en Processos Neurològics, 6
Atenció d’Infermeria en Processos 6 Psicològics i Cardiorespiratoris
Immunològics i Infecciosos Infermeria, Teràpies Naturals i Complementàries 9

Infermeria Familiar i Domiciliària 7,5 Teories i Models d’Infermeria 4,5
Teories del Coneixement 4,5 Psicologia Aplicada a la Salut 9
Ètica en Infermeria 4,5 Pràcticum 9
Gestió d’Infermeria de Processos 7,5 Cuidatge d’Infermeria en la Nova Tecnologia 9
Crítics i Semicrítics

TOTAL 52,5 60 

Optatives
Nutrició i Equilibri Vital 6
Gènere, Pràctica Professional i Salut 4,5
Violència i Salut 4,5
Psicologia Grupal 4,5
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 1r Gestió dels serveis de salut i economia de la salut 9 3 12

Contingut: macroeconomia-microeconomia, sistemes de salut, gestió, polítiques sociosanitàries, recursos humans, gestió de
la qualitat en unitats assistencials: orientació de la gestió des dels cuidatges d’infermeria.

Àrees de coneixement: economia aplicada i infermeria.
Aquesta matèria es desglossarà en dues assignatures: Gestió de Serveis de Salut (6 crèdits, 4,5 teòrics i 1,5 pràctics) i Econo-

mia de la Salut (6 crèdits, 4,5 teòrics i 1,5 pràctics).

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 1r Ètica en infermeria 3 1,5 4,5

Contingut: ètica del cuidatge, bioètica, problemàtica ètica en la pràctica infermera, metodologia per a la presa de decisions
ètiques i comitès d’ètica.

Àrees de coneixement: infermeria i filosofia.

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 2n Metodologia educativa en l’entorn social de la infermeria 3 3 6

Contingut: models pedagògics i paradigmes educatius aplicats als cuidatges d’infermeria, planificació educativa i tècniques
de programació, procés d’aprenentatge i recursos didàctics, objectius educatius, procés d’avaluació i tècniques avaluadores.

Àrees de coneixement: infermeria i didàctica i organització escolar.
Aquesta matèria es desglossarà en una assignatura: Educació en Hàbits Saludables i Estils de Vida.

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 1r Investigació en infermeria 6 6 12

Contingut: metodologia de la investigació, investigació en cuidatges: àrees i prioritats, política i recursos per a la investigació,
documentació i comunicació científica.

Àrees de coneixement: infermeria, antropologia social i metodologia de les ciències de comportament.
Aquesta matèria es desglossarà en dues assignatures: Investigació Qualitativa (6 crèdits, 3 teòrics i 3 pràctics) i Investigació

Quantitativa (6 crèdits, 3 teòrics i 3 pràctics).

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 1r Psicologia aplicada a la salut 6 3 9

Contingut: psicologia de la salut, recursos i habilitats per a la intervenció infermera en les diferents etapes del cicle vital i en
les diferents situacions de salut (la comunicació interpersonal en el treball en equip).

Àrees de coneixement: infermeria, personalitat, avaluació i tractament psicològic (Petra), psicologia bàsica i psicologia
social.

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 2n Societat i salut 4,5 4,5

Contingut: sociologia de la salut: perspectives i mètodes, grups socials amb necessitats específiques de cuidatge, estudi del
sector sanitari des de la perspectiva sociològica.

Àrees de coneixement: sociologia, medicina preventiva i salut pública, infermeria i antropologia social.

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Cuidatges d’infermeria i noves demandes de salut 7,5 3/3 13,5

Contingut: anàlisi i perspectives de la demanda de salut, noves tecnologies i cuidatges d’infermeria aplicats a situacions com-
plexes i/o de gran repercussió social en l’àmbit hospitalari, sociosanitari i comunitari. Coordinació de l’equip interdisciplinari i
continuïtat de l’atenció.

Àrees de coneixement: infermeria, medicina i cirurgia.
Aquesta matèria es desglossarà en dues assignatures: Gestió d’Infermeria de Processos Crítics i Semicrítics (7,5 crèdits, 6 teò-

rics i 1,5 pràctics) i Cuidatge d’Infermeria en la Nova Tecnologia (6 crèdits, 1,5 teòrics, 1,5 pràctics i 3 pràctics/clínics).

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 2n Pràcticum 9 9

Contingut: pràctiques clíniques i treball de recerca.
Àrees de coneixement: infermeria.

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Teories i models en infermeria 6 3 9
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Contingut: paradigmes científics, epistemologia de la ciència infermera, anàlisi de les teories i models en infermeria, aplica-
ció de les teories d’infermeria en la pràctica assistencial, en la gestió, en la docència i en la investigació.

Àrees de coneixement: infermeria.
Aquesta matèria es desglossarà en dues assignatures: Teories del Coneixement (4,5 crèdits, 3 teòrics i 1,5 pràctics) i Teories i

Models en Infermeria (4,5 crèdits: 3 teòrics i 1,5 pràctics).

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 1r Cultura i cuidar 4,5 4,5

Contingut: conceptes i mètodes bàsics de l’antropologia, tradicions teòriques en l’antropologia de la salut, dimensions cultu-
rals i socials dels processos salut/malaltia/atenció, models d’atenció a la salut, procés de medicalització, la cultura aplicada als
cuidatges infermers: el model de Leinninger, diversitat cultural i transculturalisme en la pràctica infermera, diferents models cul-
turals i la seva influència a la salut.

Àrees de coneixement: infermeria i antropologia social.

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 1r Qualitat de vida en els processos crònics 6 6 12

Contingut: conceptualització dels processos crònics, tradicions teòriques en l’estudi de les cronicitats, anàlisi conceptual de
la qualitat de vida, l’experiència del pacient crònic: significat de la malaltia, mobilització de recursos i maneig de tractament,
relacions amb l’entorn, etc., processos crònics i cicle de vida.

Àrees de coneixement: infermeria, medicina i cirurgia.
Aquesta matèria es desglossarà en dues assignatures: Atenció d’Infermeria en Processos Immunològics i Infecciosos (6 crèdits,

3 teòrics i 3 pràctics) i Atenció d’Infermeria en Processos Neurològics, Psicològics i Cardiorespiratoris (6 crèdits, 3 teòrics i 3
pràctics).

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 2n Infermeria familiar i domiciliària 4,5 3 7,5

Contingut: teoria de sistemes: el sistema familiar, conceptes bàsics, les etapes del cicle evolutiu familiar, tasques de desenvo-
lupament, assessorament i suport, l’enfocament sistèmic en les diferents situacions de cuidatges, el mètode Calgary, counselling
familiar, interrelació amb les institucions: ingrés i alta, interrelació entre la família i els actors socials, la família multiassistida.

Àrees de coneixement: infermeria.

Crèdits anuals

Cicle Curs Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 2n Infermeria teràpies naturals i complemenàries 3 6 9

Contingut: teràpies naturals, relaxació i estimulació sensorial, fitoteràpia i shiatsu.
Àrees de coneixement: infermeria.

MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits
Bloc de gestió de cuidatges d’infermeria 36
Assignatura
La psicologia grupal 4,5
Informàtica aplicada a la infermeria 4,5

Contingut: procés d’agrupar-se, la dinàmica dels grups, moviments evolutius grupals, els grups operatius terapèutics i el grup
Belint.

Àrees de coneixement: psicologia bàsica i infermeria, psicologia social, informàtica i infermeria.

Matèria Crèdits
Promoció de la salut 31,5
Assignatura
Nutrició i Equilibri Vital 6
Violència i Salut 4,5
Gènere, Pràctica Professional i Salut 4,5

Contingut: conceptualització de la violència, pràctiques de violència en les societats actuals, influència de la violència en
l’estat de salut individual i col·lectiu, violència, gènere i cicle vital.

Àrees de coneixement: medicina, cirurgia i infermeria.
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9  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova el pla d’estudis del Graduat Supe-
rior d’Arqueologia, que figura com a annex:

GRADUAT SUPERIOR EN ARQUEOLOGIA

El Graduat Superior en Arqueologia es basa en la creació de dues línies de formació sin-
gularitzades: arqueologia del quaternari i arqueologia clàssica. Es pretén formar especia-
listes en dos camps de recerca perfectament individualitzats, tot buscant l’itinerari més
sistemàtic i adequat a les necessitats de cadascun.

Aquest ensenyament està pensat per a llicenciats que vulguin una especialització
àmplia i concreta en llur opció de recerca arqueològica. Per tant, els aspirants a cursar-
lo hauran de satisfer uns coneixements previs introductoris i necessaris per desenvolu-
par l’especialitat. Cadascun dels dos itineraris, arqueologia del quaternari i arqueologia
clàssica, ha definit quines són aquestes matèries bàsiques que s’han d’haver cursat prè-
viament per accedir al graduat.

Les matèries per a una formació completa en el camp de l’arqueologia s’han orga-
nitzat en obligatòries i optatives amb els corresponents crèdits teòrics i pràctics. S’ha
posat un èmfasi especial en el disseny de crèdits pràctics que permetin la formació
especialitzada de laboratori per a qui estigui interessat en un aprenentatge molt concret
a més de rebre la formació teòrica actualitzada.

L’actualitat de l’ensenyament és una de les qüestions essencials en la concepció
d’aquest graduat superior. Les assignatures i matèries inclouen les visions i metodolo-
gies més actuals. Tanmateix, s’ha pensat en la introducció de cursos monogràfics que
s’activaran per oferir la visió d’especialistes prou coneguts en matèries concretes que
estiguin marcant de manera específica la recerca arqueològica, tant en àmbit tècnic i
metodològic com interpretatiu. Aquests cursos monogràfics, que han de ser flexibles al
màxim, ens dotaran d’una eina d’actualització constant de la formació.

El Graduat Superior en Arqueologia neix com un títol propi de la Universitat Rovira
i Virgili però està dissenyat perquè sigui fàcilment homologable.

PLA D’ESTUDIS

Assignatures obligatòries per a les dues especialitats
◆ Arqueologia i Museologia (6 crèdits)
◆ Règim Jurídic del Patrimoni Cultural (4,5 crèdits)
◆ Sistemes de Documentació Gràfica: Dibuix i Topografia Arqueològiques (6 crèdits)
◆ Informàtica i Estadística Aplicades a l’Arqueologia (6 crèdits)
◆ Epistemologia i Teoria del Coneixement en Arqueologia (6 crèdits)

Assignatures obligatòries pròpies de l’especialitat d’Arqueologia del Quaternari
◆ Mètodes d’Excavació i Registre en Arqueologia del Quaternari (7,5 crèdits)
◆ Evolució Humana (6 crèdits)
◆ Zooarqueologia i Tafonomia (6 crèdits)
◆ Tecnologia Lítica (6 crèdits)
◆ Prehistòria d’Euràsia (6 crèdits)
◆ Prehistòria d’Àfrica (6 crèdits)
◆ Paleontologia i Geoarqueologia del Quaternari (6 crèdits)
◆ Prehistòria de la Península Ibèrica (6 crèdits)
◆ Paleocologia Humana (6 crèdits)

Assignatures obligatòries pròpies de l’especialitat d’Arqueologia Clàssica
◆ Mètodes d’Excavació i Registre en Arqueologia Clàssica (7,5 crèdits)
◆ Ceramologia (6 crèdits)
◆ Art i Societat en el Món Clàssic (6 crèdits)
◆ Arqueologia de Grècia (6 crèdits)
◆ Arqueologia de Roma (6 crèdits)
◆ Fonts Escrites i Iconogràfiques per a la Història de Grècia i de Roma (6 crèdits)
◆ Arqueologia de Territori (6 crèdits)
◆ Iniciació a la Llengua Grega Instrumental (6 crèdits)
◆ Llengua Llatina Aplicada a la Història Antiga (6 crèdits)

Assignatures optatives
◆ Microscòpia i Anàlisi Química de Materials (9 crèdits)
◆ Conservació i Teoria de la Restauració (6 crèdits)
◆ Restitució Paleoambiental (6 crèdits)
◆ Arqueologia de la Ment i del Comportament Simbòlic (6 crèdits)
◆ Sedimentologia Arqueològica (6 crèdits)
◆ Prehistòria d’Amèrica i Oceania (6 crèdits)
◆ Etnoarqueologia (6 crèdits)
◆ Arqueologia Experimental (6 crèdits)
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◆ Protohistòria de la Mediterrània (6 crèdits)
◆ Protohistòria de la Península Ibèrica (6 crèdits)
◆ Arquitectura Grega i Romana (6 crèdits)
◆ Arqueologia i Urbanisme de les Ciutats Antigues (6 crèdits)
◆ Institucions Jurídiques Romanes (6 crèdits)
◆ Epigrafia (6 crèdits)
◆ Complements de Formació de les Matèries Implicades en l’Ensenyament (6 crèdits)
◆ Evolució del Teixit Urbà entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (6 crèdits)
◆ Construccions Públiques i Privades de la Hispània Romana (6 crèdits)
◆ Art de l’Alta Edat Mitjana (6 crèdits)

Distribució dels crèdits
Assignatures obligatòries 84 crèdits
Matèries optatives 51 crèdits
Crèdits de lliure configuració 15 crèdits
TOTALS 150 crèdits

ITINERARI CURRICULAR

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Arqueologia i museologia 4,5 1,5 6

Contingut: la didàctica actual concep la difusió del coneixement en arqueologia no solament a través de la pedagogia trans-
missiva en un àmbit teòric, sinó que, especialment, implica l’adequació museística dels jaciments arqueològics i de les exposici-
ons de difusió arqueològica per fer-los entenedors tant a especialistes com al públic en general, aplicant els criteris vigents en
arqueologia experimental.

Àrees de coneixement: arqueologia, història de l’art, prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Règim jurídic del patrimoni cultural 4,5 4,5

Contingut: estudi del patrimoni cultural en la seva unitat; estudi dels diferents àmbits i particularitats diferenciadores i de les
tècniques de control. Estudi sistematitzat de les obligacions dels titulars dels béns del patrimoni cultural, de les tècniques de
foment de conservació i custòdia, i de les sancions per l’incompliment. Tot aquest règim jurídic es planteja des de la legislació
del Parlament de Catalunya, del Parlament de l’Estat espanyol, integrant els tractats i les recomanacions dels organismes comuni-
taris i internacionals.

Àrees de coneixement: dret administratiu, dret civil, dret romà.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Sistemes de documentació gràfica: dibuix 1,5 4,5 6

i topografia arqueològiques
Contingut: nocions bàsiques de topografia arqueològica de camp: plantes i seccions estratigràfiques. El dibuix de materials

arqueològics.
Àrees de coneixement: arqueologia, prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Informàtica i estadística aplicades a l’arqueologia 3 3 6

Contingut: informàtica aplicada. Arqueometria. Estadística aplicada. Tractament de la imatge. Tècniques d’interpretació de
dades. Xarxes d’informació.

Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics, ciència de la computació i intel·ligència artificial, matemàtica aplicada.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Epistemologia i teoria del coneixement en arqueologia 4,5 1,5 6

Contingut: avaluació de la introducció de la teoria del coneixement en el desenvolupament de la teoria i metodologia arqueo-
lògiques. Anàlisi de la història de l’epistemologia i revisió dels actuals corrents epistèmics i metodològics en ciència i, en particu-
lar, en arqueologia.

Àrees de coneixement: prehistòria.
Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Mètodes d’excavació i registre en arqueologia clàssica 1,5 6 7

Contingut: la prospecció arqueològica. Sistemes de prospecció sistemàtica. Fotografia aèria. Infraroigs i altres sistemes espe-
cials de fotografia. La teledetecció, resistivitat del sòl. L’arqueologia i les grans infraestructures (autopistes, vies fèrries, etc.).
L’estratificació en societats urbanitzades. Sistemes de registre. L’excavació estratigràfica.

Àrees de coneixement: arqueologia.
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Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Evolució humana 4,5 1,5 6

Contingut: reflexió històrica sobre el paper de les idees evolutives per passar, a continuació, a exposar de les idees de Darwin
i les actualitzacions que se n’han fet al segle XX: es configuren les bases teòriques i pràctiques de l’evolució. A continuació hom
s’introdueix en les qüestions que fan referènia estricta a l’evolució del nostre grup zoològic.

Àrees de coneixement: prehistòria

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Zoologia i tafonomia 4,5 1,5 6

Contingut: processos que intervenen en la fossilització d’objectes en medis sedimentaris naturals i artificials i les alteracions
corresponents.

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Tecnologia lítica 4,5 1,5 6
Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Prehistòria d’euràsia 4,5 1,5 6

Contingut: revisió de les teories clàssiques sobre la colonització del nostre continent i proposició de les noves hipòtesis del
registre més actual. Causes de la primera expansió homínida per arribar a la crisi dels sistemes econòmics caçadors-recol·lectors
i la formació de les societats complexes.

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Prehistòria d’Àfrica 4,51,5 6
Contingut: revisió del creixement demogràfic, tècnic i comportament de les poblacions africanes, conjugant disciplines com

biologia, geologia i comportament, i utilitzant eines interactives per a una millor aprehensió dels problemes.
Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Paleontologia i geoarqueologia del quaternari 4,5 1,5 6

Contingut: identificació de la fauna que pot aparèixer als diferents tipus de jaciments. Arqueologia i alimentació.
Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Prehistòria de la península Ibèrica 4,5 1,5 6

Contingut: registre de les poblacions més primitives euroasiàtiques i desenvolupament, relacions filogenètiques, moviments
poblacionals i relació entre grups. Colonitzacions, creixement local i aculturacions fins a l’establiment de les economies produc-
tores i les societats complexes en la península més important de la Mediterrània.

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Paleoecologia humana 4,5 1,5 6

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Ceramologia 3 3 6

Contingut: identificació i estudi de materials ceràmics, dibuix i documentació. Ceramologia i cronologia. Ceramologia i eco-
nomia: el tràfic comercial.

Àrees de coneixement: arqueologia.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Art i societat en el món clàssic 4,5 1,5 6

Contingut: l’urbanisme i les realitzacions plàstiques públiques i privades com a reflex de la situació d’una societat, dels seus
valors i dels seus moments de crisi i esplendor: els exemples grecs i romans com a complement a l’estudi de l’arqueologia clàs-
sica.

Àrees de coneixement: arqueologia, filologia grega, filologia llatina, història de l’art.
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Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Arqueologia de Grècia 4,5 1,5 6

Contingut: el context cultural i el registre arqueològic en les diferents etapes de la història de Grècia. Especial atenció a l’acti-
vitat colonial a Occident.

Àrees de coneixement: arqueologia.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Arqueologia de Roma 4,5 1,5 6

Contingut: la cultura material en la història de Roma. Els contextos històrics.
Àrees de coneixement: arqueologia.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Fonts escrites i iconogràfiques per a la història de Grècia i de Roma 3 3 6

Contingut: Introducció al coneixement de les principals fonts escrites: inscripcions, documents no literaris públics i privats,
textos literaris en vers i en prosa. Anàlisi de textos històrics. Iniciació a les fonts iconogràfiques: repertoris iconogràfics, cronolo-
gia i geografia, tipologia formal i temàtica del document, anàlisi del llenguatge de la imatge.

Àrees de coneixement: filologia grega, filologia llatina.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Arqueologia de territori 4,5 1,5 6

Contingut: en paral·lel a l’arqueologia dels nuclis urbans planteja l’estudi tant dels patrons de poblament rural com de
models d’explotació. Anàlisi de les infraestructures que s’hi realitzen diacrònicament tant des de la vessant física com d’explota-
ció economicosocial.

Àrees de coneixement: arqueologia.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Iniciació a la llengua grega instrumental 4,5 1,5 6

Contingut: els alfabets grecs i la unificació. L’estructura lingüística bàsica de la llengua grega. Una primera aproximació als
textos històrics grecs.

Àrees de coneixement: filologia grega.

Crèdits anuals

Cicle Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
2 Llengua llatina aplicada a la història antiga 3 3 6

Contingut: nocions bàsiques i imprescindibles de sintaxi llatina. El text històric i les seves característiques. Els principals his-
toriadors en el context de la seva època. Lectura i interpretació d’una selecció de textos.

Àrees de coneixement: filologia llatina.

MATÈRIES OPTATIVES
Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Microscòpia i anàlisi química del materials 3 6 9

Contingut: introducció a la metodologia i a la pràctica de la microscòpia i anàlisi química caracteritzadora dels materials
arqueològics. Introducció a la microscòpia, tècniques aplicades i aplicacions possibles. Determinació de les característiques,
fonts d’aprovisionament i formes d’ús.

Àrees de coneixement: prehistòria, química analítica, cristal·lografia i mineralogia.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Conservació i teories de la restauració 3 3 6

Contingut: metodologia i tècniques d’intervenció en el jaciment i en el laboratori per a la restauració i conservació de mate-
rials arqueològics degradats: objectes lítics, objectes de fusta metàl·lics, mosaics, etc. Conservació i restauració de béns mobles i
immobles, també els jaciments arqueològics.

Àrees de coneixement: arqueologia, història de l’art, prehistòria.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Restitució paleoambiental 3 3 6

Contingut: mètodes i tècniques de recuperació dels fòssils vegetals i teoria interpretativa per a la reconstitució dels ambients
antics, mitjançant anàlisis antracològiques, pal·linològiques i carpològiques. Introducció al clima quaternari.

Àrees de coneixement: prehistòria.
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Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Sedimentologia arqueològica 3 3 6

Contingut: mètodes i tècniques d’anàlisi de sèries sedimentològiques amb l’objectiu de restituir, per una banda, els processos
de formació dels jaciments, de la dinàmica de deposició i alteració i, per l’altra, col·laborant amb les disciplines de reconstrucció
del paleoambient, reconstruir les seqüències paleoclimàtiques.

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Arqueologia de la ment i del comportament simbòlic 4,5 1,5 6

Contingut: estudi del comportament humà a través de l’anàlisi de la base biològica, en l’estructura cerebral que es pot recu-
perar del registre fòssil, i de la fossilització del comportament mateix en els objectes i associacions que es recuperen en els jaci-
ments. Els patrons analitzats són des del llenguatge a les representacions simbòliques i les millores en els sistemes tècnics.

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Prehistòria d’Amèrica i Oceania 4,5 1,5 6

Contingut: les últimes regions en ser ocupades són el continent americà i les illes d’Oceania i Austràlia. Es revisen les hipòte-
sis sobre la cronologia, les causes i les vies de l’expansió i l’antropologia dels primers pobladors.

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Etnoarqueologia 4,5 1,5 6

Contingut: la reconstrucció de les societats quaternàries s’ha dut a terme tradicionalment a través de l’anàlisi del registre, i
també, mitjançant les aportacions de l’antropologia i l’etnologia. Es repassa la història de la imbricació d’aquestes disciplines
amb l’arqueologia.

Àrees de coneixement: prehistòria.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Arqueologia experimental 4,5 1,5 6

Contingut: l’arqueologia experimental i la seva metodologia és l’eix necessari per a les reconstruccions actuals del comporta-
ment de comunitats humanes fòssils. S’introdueix en el procés normal i quotidià de recerca per contrastar les hipòtesis sobre
l’actuació i l’adaptació de les comunitats i serveix igualment a la transmissió didàctica del resultat de la investigació.

Àrees de coneixement: prehistòria, arqueologia.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Arqueologia espacial 4,5 1,5 6

Contingut: el comportament humà es desenvolupa al llarg del temps i s’expressa en l’espai: en l’estructuració, ordenació,
organització i jerarquització de les unitats espacials. Aquestes variables s’analitzen mitjançant un aparell estadístic dirigit per una
metodologia i una teoria sistemàtiques i clares. Aquesta metodologia i les tècniques de treball seran l’objecte d’aquesta assigna-
tura.

Àrees de coneixements: prehistòria.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Protohistòria de la Mediterrània 4,5 1,5 6

Contingut: del neolític a l’aparició de la cultura de ferro. Particular atenció als moviments migratoris a la Mediterrània.
Àrees de coneixement: història antiga.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Protohistòria de la península Ibèrica 4,5 1,5 6

Contingut: arqueologia preromana de la península Ibèrica. De les cultures del bronze a la colonització i el món ibèric.
Àrees de coneixement. història antiga.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Arquitectura grega i romana 4,5 1,5 6

Contingut: estudia l’arquitectura clàssica des de tres punts de vista complementaris. En primer lloc, com a resultat d’un pro-
cés constructiu tècnic. En segon lloc, com a expressió d’una societat complexa que va anar evolucionant. En tercer lloc, com a
manifestació d’una complexa cultura artística.

Àrees de coneixement: arqueologia.
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Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Arqueologia i urbanisme a les ciutats antigues 4,5 1,5 6

Contingut: estudi del procés de formació i desenvolupament de les ciutats del món antic. Començant per les primeres formes
urbanes aparegudes a Orient, es proposa un recorregut a través de la polis grega i de la ciutat romana. Particular atenció als fenò-
mens colonials i a la fundació de noves ciutats.

Àrees de coneixement: arqueologia.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Institucions jurídiques romanes 4,5 1,5 6

Contingut: estudi dels aspectes rellevants del dret públic i privat romà, tenint en compte prioritàriament aquells que poden
veure’s manifestats en les restes arqueològiques.

Àrees de coneixement: dret romà.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Epigrafia 3 3 6

Contingut: l’epigrafia com a font històrica. La inscripció i el seu suport: text i context. Tipologia i característiques dels monu-
ments epigràfics. Lectura i interpretació d’inscripcions.

Àrees de coneixement: filologia grega, filologia llatina.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Complements de formació de les matèries implicades en l’ensenyament 12

Àrees de coneixement: totes les àrees implicades en l’ensenyament.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Evolució del teixit urbà entre l’antiguitat i l’edat mitjana 4,5 1,5 6

Contingut: el pas del món antic al medieval pot ser analitzat a través de l’evolució de les ciutats. Es començarà amb les ciu-
tats de l’Imperi Romà estudiant l’evolució al llarg dels segles I i II. Des d’aquesta base s’analitzarà la crisi urbana al final de
l’Imperi (segles III i IV), per concloure amb la cristianització i les ciutats medievals.

Àrees de coneixement: arqueologia.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Construccions públiques i privades a la hispània romana 4,5 1,5 6

Contingut: el procés de romanització a la península Ibèrica es pot seguir a través de les construccions públiques i privades
que es van anar realitzant durant tot el període de domini romà. Es presentaran les principals construccions que van poblar la
Hispània des de la Segona Guerra Púnica fins al final de l’Imperi.

Àrees de coneixement: arqueologia.

Crèdits anuals

Matèria Teòrics Pràctics/clínics Totals
Art de l’alta edat mitjana 4,5 1,5 6

Àrees de coneixement: història de l’art.

10  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova el programa d’ajuts a estudiants de
la URV per a estades d’ampliació d’estudis o pràctiques professionals a l’estranger
durant el període vacacional, que figura com a annex:

PROGRAMA D’AJUTS A ESTUDIANTS DE LA URV PER A ESTADES 
D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS O PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
A L’ESTRANGER DURANT EL PERÍODE VACACIONAL D’ESTIU

OBJECTIU

La finalitat d’aquest ajut és que els estudiants de la URV tinguin l’oportunitat de fer una
estada de perfeccionament d’estudis o de pràctica professional a l’estranger durant el
període vacacional d’estiu.

BENEFICIARIS

L’ajut va adreçat a estudiants de la URV que tinguin més de 60 crèdits aprovats  en els
seus estudis universitaris relacionats amb l’àrea d’estudis objecte o pràctica laboral de
la mobilitat.

DURADA

Les estades han de ser per un període mínim d’un mes i d’un màxim de tres mesos.
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PAÏSOS DE DESTÍ

Les estades podran realitzar-se a qualsevol país del món.

CRITERIS D’ELEGIBILITAT

◆ Ser estudiant de la URV.
◆ Tenir més de 60 crèdits aprovats dels estudis universitaris relacionats amb

l’objecte de la mobilitat sol·licitada.
◆ Tenir una carta d’acceptació del centre/institució/empresa que acull l’estudiant/a a

l’estranger en el moment de demanar l’ajut i el vistiplau d’un professor/a titular o cate-
dràtic/a del seu ensenyament.

◆ Acreditar amb documents que l’estudiant/a té coneixements suficients de la llen-
gua necessària per a l’aprofitament de l’estada.

OBJECTE I IMPORT DE L’AJUT

L’objecte de l’ajut és cobrir les despeses del viatge entre el domicili de l’alumne/a i el
centre/institució o empresa d’acollida  segons els mòduls següents:

Mòdul I Fins a 500 km Fins a 10.000 PTA
Mòdul II Fins a 2.000 km Fins a 30.000 PTA
Mòdul III Fins a 4.000 km Fins a 60.000 PTA
Mòdul III Fins a 10.000 km Fins a 100.000 PTA
El pagament de l’ajut es farà a la tornada de l’estada a l’estranger, després de presentar:
◆ Els justificants originals del viatge.
◆ Una memòria informe de les activitats desenvolupades durant el període de pràc-

tiques,  amb el vistiplau del professor/a titular o catedràtic/a del seu ensenyament.
◆ Un certificat de l’empresa/institució de l’hagi acollit conforme ha desenvolupat la

pràctica de manera satisfactòria.

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

◆ Formulari de sol·licitud, disponible a l’Oficina de Relacions Internacionals.
◆ Fotocòpia del full de matrícula de l’any en curs.
◆ Còpia de l’expedient acadèmic, amb la mitjana ponderada de nota feta pel mateix

alumne/a segons les pàgines 78-79 de la Guia de l’estudiant de la URV.
◆ Carta d’acceptació de l’estada del centre/institució/empresa que acull l’estudiant/a

a l’estranger en el moment de demanar l’ajut, amb el vistiplau d’un professor/a titular o
catèdratic/a del seu ensenyament.

◆ Acreditació documental de tenir coneixements suficients de la llengua necessària
per a l’aprofitament de l’estada.

◆ Còpia de l’assegurança mèdica a l’estranger i d’una assegurança de responsabili-
tat civil durant el període de l’estada.

DATA I LLOC PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

La data màxima de presentació de sol·licituds és el dia 23 de juny de 1999.
Oficina de Relacions Internacionals
Carrer de l’Escorxador, s/n · 43003 Tarragona
Tel. 977 559 754 / 977 558 241 · Fax. 977 558 022
A/e: ori@ori.urv.es ori
Horaris: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dilluns i dimarts, de 15 a 18 h

CRITERIS DE RESOLUCIÓ

◆ Mitjana ponderada de notes de l’expedient acadèmic.
◆ Interès i coherència de l’estada proposada.
◆ Nivell de coneixements de la llengua necessària per a l’aprofitament de l’estada.
◆ No s’atorgarà més d’un ajut per persona i convocatòria.

DATA I LLOC DE RESOLUCIÓ

La data de resolució dels ajuts es farà publica el dia 30 de juny; s’enviarà un escrit a tots
els sol·licitants en què se’ls informarà de l’atorgament o denegació de l’ajut.

11  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la creació de l’Aula de Cinema de
la URV, que figura com a annex:

Des de fa sis anys, la Unitat d’Investigació del Cinema ha desenvolupat un seguit de tas-
ques destinades a difondre i crear una infraestructura cinematogràfica al Departament
d’Història i Geografia i, en general, a la Facultat de Lletres. Això ha suposat la presència
d’aquesta Unitat en diversos àmbits universitaris i ciutadans força remarcable. El grau
de participació exigit per la comunitat universitària ha comportat la necessitat de crear
una entitat que reculli aquestes demandes de manera institucional amb una dotació
d’infraestructures que possibiliti donar resposta a aquestes necessitats. 
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FINALITAT

A iniciativa de la Facultat de Lletres, es proposa la creació de l’Aula de Cinema de la
URV, amb caràcter experimental el primer curs de funcionament, com un nou servei
destinat a:

1. Difondre el cinema a tota la comunitat universitària i al seu entorn.
2. Donar suport a la docència i a la recerca dels diferents departaments i instituts de

la Universitat pel que fa al camp de la cinematografia.
3. Oferir cursos de formació sobre tècnica cinematogràfica, destinats a tota la

comunitat universitària, com a eina de treball.
4. Crear un arxiu videogràfic a disposició de la comunitat universitària.
5. Crear una base de dades que inclogui material destinat a la docència i a la

recerca en matèria cinematogràfica.
6. Assessorar les institucions ciutadanes en matèria de cinema.
7. Col·laborar amb organismes públics i privats en les seves necessitats respecte a

temes relacionats amb la imatge.
8. Ampliar la formació cultural i humana de la comunitat universitària.

ACTIVITATS

Amb aquests objectius es proposa un seguit d’activitats que s’esmenten a continuació:
a) Creació d’un cineclub universitari amb una programació continuada.
b) Organització de cursos específics destinats a complementar la docència universi-

tària.
c) Assessorament científic en tasques d’investigació en les quals tingui un paper

rellevant el fet cinematogràfic.
d) Organització de cursos específics destinats a la formació del professorat, coordi-

nant esforços amb altres estructures.
e) Organització de cursos i seminaris que s’ofereixin com a crèdits lliures a l’alum-

nat de la URV, d’acord amb la normativa vigent.
f ) Organització de cursos específics sobre cinematografia en col·laboració amb

entitats i organismes públics.
g) Organització de sessions a les aules d’extensió de la gent gran.
h) Participació en activitats destinades a difondre la docència i la recerca a la URV

en col·laboració amb Projecció Exterior.
i) Elaboració de material videogràfic relacionat amb exposicions, museus, etc., com

a resultat de col·laboracions específiques o de convenis.
j) Col·laboració en la recuperació i conservació de material cinematogràfic relacio-

nat amb les comarques meridionals.
k) Creació i manteniment d’un arxiu amb material videogràfic i una base de dades

filmogràfica.
l) Elaboració d’una memòria anual en què figurin les activitats realitzades per l’Aula

de Cinema.

UBICACIÓ I INFRAESTRUCTURES

L’Aula de Cinema s’ubicarà provisionalment a la Facultat de Lletres, on s’habilitarà un
espai per a arxiu videogràfic i material audiovisual i informàtic.

Actualment es disposa d’un televisor, dos vídeos, un ordinador i una impressora;
també es disposa d’una videoteca reduïda. Per dur a terme les activitats seria necessari
disposar d’una infraestructura complementària:

1 ordinador multimèdia 
1 impressora làser
1 càmera de vídeo
1 càmera digital
1 càmera de videoconferència
1 equip d’àudio
1 escànner
Així mateix caldrà dotar l’Aula amb material d’oficina, cintes de vídeo i àudio, i

consumibles d’informàtica. 

PERSONAL

Per dur a terme les diverses activitats que organitzi l’Aula de Cinema cal comptar amb
un coordinador/a que, amb un contracte específic, s’encarregui de l’arxiu videogràfic i
de la base de dades. Aquesta funció no implica reducció de l’activitat docent. A més a
més, serà necessària la col·laboració puntual, en funció de la demanda, de persones
que puguin realitzar tasques d’assessorament i d’elaboració de material. Caldria esta-
blir, en aquest sentit, unes tarifes d’acord amb el servei que se sol·liciti.
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PRESSUPOST

El pressupost per al primer any de funcionament de l’Aula de Cinema comporta una
inversió inicial en infraestructura, tal com s’ha indicat abans:

1 ordinador multimèdia 250.000
1 impressora làser 160.000
1 càmera de vídeo 150.000
1 càmera digital 175.000
1 càmera de videoconferència 40.000
1 equip d’àudio 60.000
1 escànner 250.000
1 lector DVD 200.000
El pressupost anual, un cop cobert el capítol inicial d’infraestructures, el fixarà cada

any la Junta de Govern, i ha d’incloure:
Material d’àudio i de vídeo 200.000
Consumibles d’informàtica i material d’oficina 100.000
Pel que fa a personal, caldria comptar amb una partida pressupostària que inclogui

la funció de coordinador/a per a la persona encarregada de l’arxiu i 200.000 ptes. per
pagar col·laboracions puntuals.

12  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual aproven els cursos de postgrau, que figuren
com a annex:

2N QUADRIMESTRE DEL CURS 1998-99

Ensenyaments de postgrau

Màster
Teaching English as a Language of International Communication (M. Telic)/Ensenyament
d’anglès com a segona llengua (Departament de Filologia Anglogermànica)

Certificat d’aprofitament
Atenció Prehospitalària en Plans d’Emergència i Catàstrofes (certificat d’aprofitament)
(Departament d’Infermeria)

1R QUADRIMESTRE DEL CURS 1999-2000

Ensenyaments de postgrau

Màster
◆ Gestió d’Empreses (MBA) (5a edició) (Departament d’Enginyeria Química/Servei

de Tecnologia Química-CTT/Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
◆ Prevenció de Riscos Laborals (MPRL) (2a edició) (Departament d’Enginyeria Quí-

mica/Servei de Tecnologia Química)
◆ Gestió d’Empreses Turístiques: Hostalatge, Restauració i Oci (Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials)

Diplomes
◆ Intervenció d’Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria (Departament d’Infermeria)

(Int.)
◆ Educador en Diabetis (Departament d’Infermeria)
◆ Atenció Prehospitalària Urgent (Departament d’Infermeria) (Int.)
◆ Counselling i Guies de Plans de Cuidatges Estandarditzats en la Gestió per Proces-

sos (Departament d’Infermeria)
◆ La Infermeria davant de la Persona amb Discapacitat Física (Departament d’Infer-

meria/Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta)
◆ Gestió d’Infermeria en el Marc de la Direcció (Departament d’Infermeria/Escola

Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta)
◆ Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Mètodes d’Anàlisi i Crítica de les

Obres Literàries (Departament de Filologia Catalana)
◆ La Formació en Psicomotricitat Preventiva i d’Ajut (Facultat de Ciències de l’Edu-

cació i Psicologia)
◆ Gestió i Direcció de Centres i Serveis per a la Gent Gran (Escola Universitària

d’Infermeria/Escola Universitària de Treball Social)

Certificats d’aprofitament
◆ Prevenció de Riscos Laborals. Seguretat en el Treball (Departament d’Enginyeria

Química/Servei de Tecnologia Química)
◆ Prevenció de Riscos Laborals. Higiene Industrial (Departament d’Enginyeria Quí-

mica/Servei de Tecnologia Química)
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◆ Prevenció de Riscos Laborals. Medicina, Ergonomia i Psicologia Aplicada (Depar-
tament d’Enginyeria Química/Servei de Tecnologia Química)

◆ Prevenció de Riscos Laborals. Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Pre-
venció (Departament d’Enginyeria Química/Servei de Tecnologia Química)

◆ Enginyeria Ambiental. Olors, Sorolls, Vibracions i Radiacions (Departament
d’Enginyeria Química/Servei de Tecnologia Química)

◆ Taller: Comunicació, Cultura i Salut (Departament d’Infermeria)
◆ Consell Dietètic i Nutricional en Atenció Primària Salut (Departament de Ciències

Mèdiques Bàsiques)
◆ Curs d’Actualització en Biologia Molecular (Departament de Ciències Mèdiques

Bàsiques)
◆ Introducció a la Biologia Molecular en l’Ensenyament de les Ciències (Departa-

ment de Ciències Mèdiques Bàsiques)
◆ Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Mètodes de Comentari de Textos

(Departament de Filologia Catalana)
◆ Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Corrents Teòrics del Segle XX

(Departament de Filologia Catalana)
◆ Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Corrents Teòrics del Segle XX (II)

(Departament de Filologia Catalana)
◆ Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Teoria i Pràctica dels Gèneres Lite-

raris (Departament de Filologia Catalana)
◆ Exercici Terapèutic Cognoscitiu (Departament de Medicina i Cirurgia)
◆ Tractament per Punció de la Síndrome del Dolor Miofacial (Departament de Medi-

cina i Cirurgia)
◆ Gestió d’Empreses (Departament d’Enginyeria Química/Facultat de Ciències Eco-

nòmiques i Empresarials/Servei de Tecnologia Química)
◆ Gestió d’Empreses Turístiques: Hostalatge, Restauració i Oci (Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials)
◆ Mercats i Productes Financers (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
◆ Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Mètodes de Comentari de Textos

(Departament de Filologia Catalana)
◆ Enginyeria Ambiental. Residus Sòlids (Departament d’Enginyeria Química/Servei

de Tecnologia Química)
◆ Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Seguretat en el Treball (Departament

Enginyeria Química/Servei de Tecnologia Química)
◆ Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Higiene Industrial (Departament

d’Enginyeria Química/Servei de Tecnologia Química)
◆ Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Medicina, Ergonomia i Psicologia

(Departament d’Enginyeria Química/Servei de Tecnologia Aplicada Química)

13  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova un canvi de la Normativa acadè-
mica a l’apartat de Reconeixement de crèdits lliures, pàg. 4, segon paràgraf del
punt f, quedant de la següent manera: “S’hi inclouran les pràctiques en empresa,
institucions públiques i privades i els estudis realitzats en el marc de convenis
internacionals”.

14  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova un canvi de la Normativa de doc-
torat en l’apartat 4.4 Lectura de la tesi doctoral, pàg. 15, en el segon paràgraf,
quedant de la següent manera: “La Comissió de Doctorat de la Universitat comu-
nicarà el nomenament a cadascun dels membres del tribunal, alhora que dema-
narà als membres titulars i suplents l’informe previ a la lectura de la tesi. A partir
d’aquest moment els set membres del Tribunal disposaran...”
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Càrrecs i personal

15  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria de personal de
suport a la recerca (PSR99), que figura com a annex:

CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA (PSR99)

La Universitat Rovira i Virgili, en el marc del pla estratègic i del programa de govern
aprovats i exercint les seves competències en matèria de foment de la investigació cien-
tífica i desenvolupament tecnològic, vol donar suport a aquells grups de recerca de tra-
jectòria consolidada, per tal que puguin millorar la seva activitat investigadora.

Considerant el nombre reduït tant d’ajuts per a la contractació de personal tècnic
com de beques predoctorals que concedeixen les administracions públiques a la URV i
les demandes específiques de personal de suport plantejades pels responsables dels
grups de recerca, es proposa la creació d’un nou programa d’ajuts destinat a la incorpo-
ració de personal de suport a la recerca, que preveu un mecanisme de cofinançament
per part dels grups de recerca.

Es delega en la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals la instrucció del
procediment establert en aquesta resolució, així com les resolucions de concessió.

Aquesta convocatòria es regirà d’acord amb la normativa següent:
◆ Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació

científica i tècnica
◆ Ordre de 27 de març de 1986, de contractació laboral, temporal, de personal per

a la investigació a les Universitats i al Consell Superior d’Investigacions Científiques
◆ Estatut dels treballadors
◆ Estatuts de la URV
◆ Normativa de becaris URV
◆ Normativa per a becaris de contractes de recerca
◆ Normativa de becaris postdoctorals URV
◆ Normativa de personal investigador URV

DISPOSICIONS

1.Objecte de la convocatòria
Es convoquen ajuts a grups de recerca de la URV perquè puguin incorporar personal de
suport a la recerca. Els grups han de tenir experiència provada en la recerca i/o transfe-
rència de coneixements i disposar de projectes de recerca actius amb finançament
extern a la URV.

Els ajuts permetran la incorporació de les següents modalitats de personal de suport
a la recerca:

a) Personal laboral de suport
1. Personal tècnic de suport: modalitat A i B
2. Personal qualificat de suport
b) Becaris predoctorals/de projecte
c) Becaris postdoctorals
d) Investigadors
L’import màxim concedit a un sol grup serà de 4 MPTA/any. Com a mínim, la meitat

de l’import total dels ajuts ha de destinar-se a la modalitat a Personal laboral de suport.

2. Beneficiaris
1. El personal que s’incorpori en virtut dels ajuts concedits en aquesta convocatòria

haurà d’acreditar el compliment dels requisits següents en el moment de presentar la
sol·licitud:

◆ Tenir la nacionalitat espanyola, la d’un país membre de la Unió Europea o estran-
ger amb residència legal a Espanya en el moment de presentar la seva sol·licitud.

◆ Tenir el grau acadèmic adient a la modalitat:
a) 1.1 Per al personal tècnic de suport, modalitat A, de formació professional de

segon grau.
1.2 Per al personal tècnic de suport, modalitat B, de diplomat/da, arquitecte/a tèc-

nic/a, enginyer/a tècnic/a o equivalent.
2. Per al personal qualificat de suport, de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a o

equivalent.
b) Per al becari/ària predoctoral/de projecte, de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/

a o equivalent.
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c) Per al becari postdoctoral, de doctor/a, juntament amb els altres requisits que
estableix la normativa de la URV, aprovada per la Junta de Govern de 27 d’octubre de
1997, punt 5.

d) Per als investigadors, de doctor/a, juntament amb els altres requisits que estableix la
normativa de la URV, aprovada per la Junta de Govern de 27 d’octubre de 1997, punt 5.

2. Els títols obtinguts a l’estranger o en centres no estatals hauran d’estar homologats
pel Ministeri d’Educació i Cultura.

3. Dotació i condicions de cofinançament
1. El cost mensual/anual de la incorporació de personal de suport a la recerca,

segons les distintes modalitats, és el que s’especifica a l’annex I d’aquesta convocatòria.
2. La quantitat aportada per la URV en concepte de subvenció finançarà, com a

màxim, fins al 80% del cost anual de la plaça (vegeu annex I). La resta anirà a càrrec
del grup de recerca que en resulti perceptor de l’ajut. L’aportació del grup ha de proce-
dir de fons externs a la URV (projectes de recerca subvencionats per les administracions
públiques, contractes d’investigació o serveis amb empreses o altres entitats). En cada
cas, s’establirà entre el grup de recerca i el Servei de Gestió Econòmica de la URV, amb
l’assessorament del Servei de Gestió de la Recerca, el procediment per fer efectiu el
cofinançament dels grups de recerca.

3. Aquesta convocatòria es finançarà, pel que fa a la URV, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 1320 del codi programa 97 246D del pressupost de la Universitat.

4. Durada dels ajuts
1. La durada dels ajuts serà, com a màxim, de dotze mesos a comptar des de la data

d’incorporació establerta en l’Ordre de resolució de la convocatòria. Els ajuts es podran
renovar, d’acord amb les condicions de cada convocatòria, fins a completar un màxim
de tres anys.

2. El personal de suport a la recerca s’adscriurà a un projecte de recerca o desenvo-
lupament tecnològic vigent de durada no superior a tres anys. La durada de l’ajut no
podrà excedir, en cap cas, de la durada del projecte.

5. Condicions dels ajuts
1. El personal de suport a la recerca s’incorporarà als grups de recerca en la data

establerta en l’Ordre de resolució de la convocatòria.
Malgrat això, per motius excepcionals i degudament justificats, el personal de

suport a la recerca podrà sol·licitar la incorporació posterior, que haurà de ser autorit-
zada pel vicerector d’Investigació i Relacions Internacionals, sense que això impliqui
l’ampliació del període de durada de la beca.

2. El personal de suport a la recerca s’incorporarà a la URV per a l’execució de pro-
jectes determinats mitjançant beques (becari predoctoral/de projecte i becari postdocto-
ral) o contractes de treball (resta de modalitats) subscrits entre el candidat i la URV a
l’empara de la normativa vigent.

La beca només tindrà atribuïdes tasques relacionades amb el seu objecte i que aju-
din a formar la persona seleccionada.

Els contractes hauran d’especificar amb precisió i claredat el caràcter de la contrac-
tació i identificar suficientment l’obra o servei que en constitueix l’objecte.

3. El gaudiment d’un ajut per part del personal de suport a l’empara d’aquesta con-
vocatòria és incompatible amb altres ajuts propis de la URV pel mateix concepte o amb
la condició de becari de qualsevol organisme.

4. El gaudiment de l’ajut no estableix cap relació contractual o estatutària amb el
grup al qual quedi adscrit el personal de suport ni implica cap tipus de compromís per
part del grup receptor en relació amb la posterior incorporació del personal de suport a
la plantilla de la Universitat.

6. Formalització de les sol·licituds
1. Les sol·licituds es formalitzaran segons el model adjunt (annex II).
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent relativa al grup

de recerca:
a) Breu informe de l’investigador responsable del projecte, amb indicació expressa

de la modalitat demanada de personal de suport a la recerca, en què es descriguin les
tasques de suport a la investigació a realitzar, la durada prevista per a la realització de
les activitats i la dedicació.

b) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del finançament del pro-
jecte de recerca o desenvolupament tecnològic, al qual s’adscriurà el personal de
suport, especificant títol del projecte, referència del projecte, organisme finançador,
durada, membres de l’equip investigador i import concedit. En cas que el projecte de
recerca o desenvolupament tecnològic l’hagi gestionat el Servei de Gestió de Recerca,
només caldrà especificar la seva referència de projecte.
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c) Curricula vitarum dels membres del grup de recerca. En cas que el Servei de Ges-
tió de la Recerca disposi del CV actualitzat, aquests documents no caldrà presentar-los.

2. Les sol·licituds, amb la documentació especificada al punt anterior, es presenta-
ran al Servei de Gestió de la Recerca fins al dia 30 de juny de 1999.

3. En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà el grup sol·licitant perquè
en el termini de deu dies hàbils enviï la documentació necessària per tramitar la sol·lici-
tud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada.

7. Avaluació, resolució i notificació
1. L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb els criteris acordats per la

Comissió de Recerca i la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals i aprovats
pels òrgans competents de la URV.

La Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals de la URV s’encarregarà del
procés d’avaluació i elevarà la relació de personal de suport proposat a la Junta de
Govern.

2. La resolució de la convocatòria es realitzarà per acord de la Junta de Govern en
el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de sol·licituds.

3. La resolució de la convocatòria es notificarà, dins aquest termini, als grups de
recerca participants i s’iniciarà el procés de presentació de sol·licituds de candidats als
grups que hagin estat seleccionats.

8. Pagament dels ajuts
Els ajuts es transferiran a la codificació del projecte de recerca o desenvolupament tec-
nològic al qual s’adscrigui el candidat.

9. Obligacions del personal de suport a la recerca
1. Incorporar-se al grup en la data prevista en l’ordre de resolució. Per a qualsevol

modificació de les condicions de gaudiment, interrupció o absència temporal o renún-
cia, serà necessari sol·licitar l’autorització prèvia al Vicerectorat d’Investigació i Relaci-
ons Internacionals.

2. Presentar una còpia del document administratiu que especifiqui la seva vincula-
ció amb la URV.

3. Desenvolupar amb aprofitament les diferents etapes del projecte de recerca o
desenvolupament tecnològic, acollint-se a les normes i disposicions del centre de tre-
ball.

4. Presentar un breu informe final, amb el vistiplau del responsable del projecte, i
un certificat econòmic de la despesa produïda, emès per l’administració adient de la
Universitat, al final del període concedit.

5. Acceptar l’ajut per part del personal de suport suposa acceptar les normes que
regulen aquesta convocatòria.

6. Si bé l’objectiu principal del personal de suport en les modalitats de becari pre-
doctoral i postdoctoral és la incorporació a la recerca, aquests podran incorporar-se a
les tasques de docència dels departaments sempre que es respectin el límits de dedica-
ció establerts pel Ministeri d’Educació i Cultura per a les categories equivalents.

10. Disposicions finals
La Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals de la URV serà l’encarregada de
resoldre les qüestions no previstes en aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de
l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de repo-
sició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notifica-
ció, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

ANNEX I
Cost
Temps parcial (4h/d) Temps complet

Modalitat Grau acadèmic Mes Tot. mes Tot. any Tot. mes Tot. any
Personal tècnic FP 2n grau 15 121.557 1.823.361 243.115 3.646.721
Personal tècnic Diplomat/da 15 139.243 2.088.640 278.485 4.177.279

Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a

Personal qualificat Llicenciat/da 15 160.333 2.404.999 320.667 4.809.997
Arquitecte/a
Enginyer/a

Becari predoctoral Llicenciat/da 12 115.016 1.380.192
Becari de projecte Arquitecte/a

Enginyer/a
Becari postdoctoral Doctor/a 12 251.412 3.016.946
Investigador Doctor/a 12 482.465 5.789.583
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16  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’acorda que el Dr. Francesc Xavier Grau
Vidal representarà a la Junta de Govern al Consell Social, ocupant la plaça vacant
en el moment actual.

17  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova la proposta de nomenament de
doctor honoris causa per la URV al Sr. Joan Guinjoan.

18  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual s’aprova el canvi d’àrea de coneixement de
Llenguatges i Sistemes Informàtics a la de Ciències de Computació i Intel·ligència
Artificial del professor Robert Rallo Moya.
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Comissions delegades

19  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual es ratifiquen els acords de les comissions
delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

COMISSIÓ DE PAS 

SESSIÓ DE 28 DE MAIG DE 1999

1. S’acorda la pròrroga de la comissió de serveis del Sr. Ramon Aloguín Pallach com
a director de l’Oficina Tècnica.

2. S’acorda la convocatòria de la plaça de personal laboral del grup III de suport als
usuaris per a l’ETSE/ETSEQ. 

COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC 

SESSIÓ DE 17 DE MAIG DE 1999

1. S’acorda aprovar les comissions de serveis següents:
◆ Dr. Joan Anton Mellon. Departament de Dret. Pròrroga de comissió de serveis per

al curs 1999-2000.
◆ Dr. Josep M. Mateo Sanz. Departament d’Enginyeria Química. Pròrroga de comis-

sió de serveis per al curs 1999-2000.
2. S’acorda concedir els períodes sabàtics següents.
◆ Dra. Magdalena Medir. Departament d’Enginyeria Química. D’octubre de 1999 a

febrer de 2000.
◆ Dr. Josep M. Escolà. Departament de Filologia Catalana. Curs 1999-2000.
S’acorda denegar el període sabàtic següent:
◆ Dr. Joan Martí Castell. Departament de Filologia Catalana. Curs 1999-2000.

3. S’acorda aprovar les estades dels professors visitants següents:
Departament d’Enginyeria Química
Professor Peter Cummings, de la Universitat de Tennessee (EUA)
Durada: 1 mes
Retribucions: 799.192 PTA

Professor John F. Falconer, de la Universitat de Colorado (EUA)
Durada: 2 setmanes
Retribucions: 399.596 PTA

Professor Alexandre Chorin, de la Universitat de Califòrnia (EUA)
Durada i retribucions a determinar

Dr. G. Kopp, de la Universitat Western Ontario
Durada: 2 setmanes
Retribucions: 399.596 PTA

Professor J. Keffer, de la Universitat de Toronto
Durada: 5 dies
Retribucions: 142.713 PTA

Professor S. Boujaoude, de la Universitat Americana de Beirut
Durada: 2 setmanes
Retribucions: 399.596 PTA

Professor I. Szleifer, de la Universitat de Purdue
Durada: 3 setmanes
Retribucions: 599.394 PTA

Departament d’Enginyeria Mecànica
Dr. Xiaxoxin Wang, de la Universitat de Pequín
Durada: 1 any
Retribucions: 3.844.940 PTA

Dr. Horacio Pérez Blanco, de la Universitat de Penn State
Durada: 13 setmanes
Retribucions: 2.400.000 PTA

Departament de Química Física
Professor C. F. Woensdregt, de la Universitat d’Utrech
Durada: 2 mesos
Retribucions: 687.500 PTA
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Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Professora Andrea Susana Castellano, de la Universitat Nacional del Sud Bahía

Blanca (Argentina)
Durada: del 13 al 25 de juny de 1999
Retribucions: a determinar

4. S’acorda aprovar la sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement del professor
Robert Rallo Moya, de l’àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics a l’àrea de Ciències
de la Computació i Intel·ligència Artificial.

SESSIÓ DE 28 DE MAIG DE 1999

1. S’acorda aprovar la sol·licitud de semestre sabàtic del Dr. José A. Díez Calzada,
durant el segon semestre del curs 1999-2000.

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS

SESSIÓ DE 26 DE MAIG DE 1999

S’aprova la proposta de resolució de les beques d’estiu 1999 (col·laboració amb la Uni-
versitat d’Estiu, automatrícula, monitor del Servei d’Esports)

S’aproven les convocatòries de beques de col·laboració de la URV per al curs 1999-
2000 de biblioteca, aules d’informàtica, aula d’autoaprenentatge de la Facultat de Lle-
tres, BACU (becaris d’atenció a la comunitat universitària), borses de Treball i Habi-
tatge, Servei d’Esports, Servei de Publicacions i de becaris d’avaluació d’activitat
docent.

COMISSIÓ D’ECONOMIA, ORGANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES

SESSIÓ DE 31 DE MAIG DE 1999

1. S’acorda aprovar el pressupost de Biblioteca de l’any 1999 a proposta de la
Comissió de Biblioteca.

2. S’aproven les convocatòries de RAM 99 i cofinançament 99.
3. S’aprova la política de compres de microinformàtica i de reparacions de microin-

formàtica.

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS

SESSIÓ DE 19 DE MAIG DE 1999

1. S’acorda:
Valorar els punts acumulats pels grups participants i distribuir els ajuts en la convo-

catòria de 1999 segons la vàlua d’aquests grups, sense tenir en compte els altres factors
descrits en el procediment. Els factors començaran a aplicar-se a partir de l’any 2000,
una vegada es disposi de les dades de distribució de personal de suport a la recerca dels
diferents grups.

Prioritzar, entre dos grups amb una puntuació similar, aquell que no compti amb
personal de suport en l’actualitat.

Introduir el concepte sumatori d’imports en l’apartat Contractes: Projectes d’R+D
corresponent al criteri Qualitat del finançament.

Informar per correu electrònic els grups participants en cada convocatòria dels
punts obtinguts.

Les convocatòries de PSR99 i IEA99 es tancaran el 30 de juny de 1999.
Demanar per correu electrònic als investigadors responsables del grups de recerca

una distribució proporcional entre grups dels ajuts rebuts en concepte de projectes,
infraestructures, etc. amb el vistiplau del responsable dels altres grups de recerca de la
URV participants.

2. S’acorda incloure una sèrie de modificacions en l’esborrany:
Que l’estudiant/a sigui tutoritzat per un professor de la URV.
Que els imports concedits s’emmarquin en uns mòduls per quilometratge, sem-

blants als existents en el programa de mobilitat de 3r cicle.
Que la memòria de l’activitat realitzada porti el vistiplau del professor/a de la URV

que ha actuat com a tutor.
Que el pagament es realitzi un cop acabada l’activitat.
3. S’acorda:
Modificar l’apartat Percentatge d’èxit de les tesis doctorals en el termes següents:
BF: beques predoctorals finalitzades (a termini o per renúncia)
TLL: tesis llegides (del total de beques finalitzades l’any anterior de l’últim any ava-

luat)
Presentar el document a la Junta de Govern del dia 4 de juny de 1999 perquè

l’aprovi.
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Enviar per correu electrònic el document als membres de la Comissió abans de pre-
sentar-lo a la Junta de Govern.

Enviar per correu electrònic un avís als responsables dels grups de recerca i direc-
tors de departament en cada convocatòria de becaris predoctorals perquè sàpiguen els
informes que han d’elaborar per a cada candidat.

4. La Comissió acorda que la URV sol·liciti els drets de la propietat intel·lectual per
a l’edició d’aquesta obra i altres treballs que se’n derivin.

5. S’acorda aprovar la convocatòria del Programa de borses de mobilitat de 3r cicle
i del Programa d’ajuts per a l’organització de congressos, simposis o altres reunions
científiques.
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Convenis

20  Acord de 4 de juny de 1999, pel qual es ratifiquen diversos convenis:

Acord sobre la col·laboració en la recerca científica i l’educació entre la Universitat
de Mysore (Índia) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic entre l’Institut Català d’Energia del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i la URV per a la realització de l’estudi
sectorial Anàlisi dels sectors químic i farmacèutic, identificació i descripció de tecnolo-
gies energètiques i de procés.

Protocol d’acords entre l’Institut Arqueològic Alemany de Berlín i la Universitat
Rovira i Virgili per a la donació d’un fons bibliogràfic a l’Institut Universitari d’Arqueo-
logia i Estudis del Món Antic.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Coordina-
dor de la Formació Mèdica Continuada per al desenvolupament de la capacitat d’acre-
ditació delegada.

Conveni específic de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili, el Consell
General de Col·legis d’Administradors de Finques i el Col·legi Territorial d’Administra-
dors de Finques de Tarragona.

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la Universitat
Rovira i Virgili per a l’organització de cursos d’especialització adreçats a funcionaris del
cos de mestres.

Conveni marc de col·laboració entre la Confederació Empresarial de la Província de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria de l’Acord entre els responsables de la Universitat de Califòrnia i el
Departament d’Enginyeria Química de la URV de Tarragona.

Memorandum of Agreement between The Regents of the University of California
and the Departament d’Enginyeria Química of the Universitat Rovira i Virgili at
Tarragona.
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JUNTA DE GOVERN EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE 1999

Informe del Rectorat

1. L’elaboració i posada en marxa del Pla de Formació del Personal Acadèmic era
un dels objectius importants del programa de govern i del PEQ. És imprescindible disse-
nyar un pla de formació que permeti al professorat adequar-se a les necessitats i als rep-
tes que tenim plantejats en la docència, la recerca, la transferència i la gestió. El disseny
d’aquest pla ha estat encarregat a la direcció de l’ICE, i un cop elaborada la proposta,
aquesta ha estat consensuada amb la Junta de Personal Docent i Investigador. 

Estem convençuts que aquesta eina ens ha de facilitar la participació i la implicació
del personal acadèmic, a la vegada que posarà a l’abast del professorat les eines didàc-
tiques i metodològiques per a un desenvolupament òptim de la docència universitària.
Tanmateix, el Pla de Formació del Personal Acadèmic garantirà l’adequació continuada
del professorat a les seves àrees, tant des de la docència com de la recerca, i facilitarà la
formació general en totes aquelles àrees que es considerin prioritàries d’acord amb les
línies generals del Pla Estratègic de la URV.

2. El tancament de l’exercici pressupostari 1998 ha proporcionat arguments que ava-
len la gestió pressupostària: el grau d’execució dels ingressos és igual o superior al grau
d’execució de les despeses. L’evolució favorable de les ràtios d’acompliment de les previ-
sions dels pressupost demostren que es dóna una millora en el ritme de cobraments dels
drets liquidats i una millora en el termini de pagament de les obligacions contretes.

D’altra banda, el romanent genèric de l’exercici permetrà impulsar la inversió en
noves tecnologies. Com en anys anteriors, l’auditoria ha estat realitzada per Coopers &
Lybrand, que n’ha fet una valoració positiva.

3. Des de la URV ha estat una constant en l’acció de govern el desplegament de
línies de política científica. Seguint aquesta dinàmica, i per tal de reforçar-la continua-
dament, entenem que ens cal disposar d’un programa d’infraestructures per a la recerca
propi, que coincideix amb el de la Direcció General de Recerca. Els recursos econò-
mics provinents via FEDER es revertiran a pontenciar les convocatòries d’infraestructura
de les administracions públiques des de dos punts de vista: d’una banda, rebaixant el
percentatge de cofinançament per part dels grups i, de l’altra, completant la concessió
de les sol·licituds presentades.

El nivell de debat que s’ha generat a l’interior de la comunitat universitària ha estat
molt positiu i ha propiciat el consens necessari que permetrà tirar endavant aquestes
accions en el bé del producte final d’una recerca cada cop més competitiva i de major
qualitat.

4. Una de les prioritats de la URV des que es va crear ha estat aconseguir una singu-
larització en el món de l’arqueologia que permeti, en el camp de les humanitats, espe-
cialitzar i diferenciar la Universitat.

La recent adscripció de l’ensenyament d’Arqueologia a la Facultat de Lletres i la
modificació del pla d’estudi (que ha comportat la definició de dues especialitats: Pre-
història i Arqueologia Clàssica) fan que en el moment actual no hi hagi raons que justi-
fiquin la permanència en l’Institut Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic,
del grup de prehistòria del professor Eudald Carbonell i el dels investigadors en arqueo-
logia clàssica. S’imposa, doncs, una reestructuració de l’IAEMA, en el sentit d’incorpo-
rar el Grup d’Autoecologia Humana del Quaternari a l’Institut d’Estudis Avançats, com
l’estructura més adequada, donada la seva singularitat i interdisciplinarietat i, d’altra
banda, consolidar definitivament l’IAEMA, entrant les seves activitats exclusivament en
l’àmbit de l’arqueologia clàssica, per raó de l’entorn patrimonial i històric de la nostra
Universitat amb seu a l’antiga Tàrraco.

5. També aquest any una nova edició de la Universitat d’Estiu de la URV s’ha posat
en marxa, del 5 al 23 de juliol. La normativa aprovada per la Junta de Govern preveu la
posada en marxa de cursos concebuts essencialment com a crèdits lliures, així com la
possibilitat d’estendre les activitats a altres àmbits fora de les ciutats de Reus o
Tarragona, amb la finalitat d’apropar les comarques meridionals a la URV i integrar-hi
així la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre (UETE). En aquest sentit hem signat un
conveni de col·laboració amb la Fundació UETE, en el qual es confia a la URV la tutela
acadèmica dels cursos. D’altra banda, cal remarcar també la possibilitat d’integrar en el
programa de la Universitat d’Estiu, a partir d’ara, propostes realitzades pels centres i
departaments.

6. El Consell Social, en la seva sessió del plenari de 30 de juny, donà possessió als
nous membres del Consell i aprovà els Estatuts de la Fundació URV, a banda dels títols
propis de segon cicle de Graduat Superior en Arqueologia i el Graduat Superior en
Infermeria, a proposta de la Junta de Govern de la URV.
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Disposicions

1  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova el Pla de Formació del Personal
Acadèmic, la Comissió per al Pla de Formació del Personal Acadèmic i la seva
composició, que figuren com a annex:

COMISSIÓ PER AL PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC

◆ Dr. Antonio Terceño Gómez (president)
◆ Dra. Mercè Gisbert Cervera (directora de l’ICE)
◆ Dr. Francesc Borrull Ballarín (representant dels degans)
◆ Dra. Encarnació Ricart Martí (representant dels directors de departament)
◆ Dr. Luis F. Valero Iglesias (representant de la JPDI)

PLA DE FORMACIÓ PER AL PERSONAL ACADÈMIC DE LA URV

CONSIDERACIONS GENERALS

La universitat constitueix una font d’informació de primera magnitud i és on es genera
més saber i més ciència. No obstant això, sovint veiem com l’entorn sociocultural, eco-
nòmic i cientificotècnic demana moltes coses d’aquesta institució que no està en dispo-
sició de poder-les oferir en un temps mínim.

L’eficiència i l’eficàcia d’una organització depenen molt de la gestió i administració,
i dels recursos de què aquesta disposi, entre els quals n’hi ha un de fonamental, els
recursos humans o el capital humà, com algunes altres tendències el defineixen. El per-
sonal acadèmic (en totes les seves variants) forma part de la universitat i, per tant, serà
fonamental que tant la professionalització com la formació continuada dels docents
constitueixin una línia prioritària dintre dels eixos d’actuació del Pla Estratègic de la
Universitat Rovira i Virgili (URV).

Què s’entén per formació permanent? La formació permanent és aquella que té
com a objectius generals la revisió i renovació de coneixements, actituds i habilitats
prèviament adquirits. Aquest procés acostuma a venir determinat per la necessitat
d’actualització com a conseqüència dels canvis i avenços als quals ha de fer front el
docent.

Quan ens plantegem la formació permanent del professorat en general, hem de
tenir en compte abans de res que sorgeix de la necessitat d’adequar les característiques
professionals a les exigències de l’entorn i als usuaris de la formació. Un ensenyant pre-
parat per afrontar el proper mil·lenni ha de mirar més cap al futur que no cap al passat,
ha de ser capaç de formar persones tolerants, que tinguin una bona capacitat de planifi-
cació i, a més a més, ha de poder afrontar els avenços tant socials com tecnològics i
econòmics. Perquè això esdevingui una realitat haurem d’afavorir tots aquells processos
formatius que garanteixin l’adequació del professorat tant a les exigències curriculars
com a les socioeconòmiques: la formació permanent.

Per tal d’aconseguir una professionalització òptima dels docents i garantir la seva
adequació a les demandes, tant socials i professionals com dels mateixos usuaris de la
URV (els alumnes), serà molt important dissenyar i desenvolupar un Pla de Perfecciona-
ment del Personal Acadèmic que incideixi almenys en tots aquells àmbits generals que
poden ajudar a millorar el nivell de la qualitat docent.

Abans d’entrar en els àmbits concrets de disseny i estructuració del Pla de Formació
Continuada del Personal Acadèmic (PFCPA), creiem fonamental fer una sèrie de consi-
deracions:

1. El Pla de Formació del Personal Acadèmic de la URV ha de tenir com a objectiu
principal la millora de la qualitat de la Universitat per implicació directa de la docència
universitària.

2. Per tal de garantir-ne l’eficàcia, primer s’ha de definir un Pla Estratègic per a la
Formació del Personal Acadèmic plurianual; després es poden establir plans parcials
per cursos acadèmics.

3. S’ha de dur a terme una política clara respecte a la repercussió de la formació
continuada en la carrera docent del professorat.

4. El Pla de Formació ha d’incloure unes directrius generals que marqui la Universi-
tat d’acord amb els objectius estratègics i de qualitat que es defineixen al Pla Estratègic
de la URV.

5. Serà important dissenyar i implementar estratègies per incentivar i motivar el per-
sonal acadèmic pel que fa a la formació continuada.

Núm. 1Full Oficial 28 / Junta de Govern de 13 de juliol de 1999



Full Oficial 28 / Junta de Govern de 29 d’abril de 1999137

OBJECTIUS DEL PLA DE FORMACIÓ

El PFPA s’ha d’emmarcar necessàriament en els plantejaments i objectius del Pla Estra-
tègic de Qualitat de la URV, un dels quals és desenvolupar una docència de màxima
qualitat.

El primer eix del PEQ és:
1. La formació i els estudiants

Objectius
1.1 Desenvolupar una docència de màxima qualitat que garanteixi als estudiants

l’aprenentatge i el desenvolupament, al màxim nivell, dels valors i de les capacitats per-
sonals i professionals que la societat del coneixement requereix.

Estratègies
1.1.1 Implantar processos d’avaluació i millora de la docència.
1.1.3 Millorar els mètodes pedagògics.
1.1.4 Millorar i optimitzar els recursos materials dedicats als suport a la docència.
1.1.5 Contribuir a prestigiar la docència dins i fora del món universitari.
Els objectius referits específicament al PFPA són:

Objectius generals
1. Dissenyar un pla estratègic plurianual per a la formació continuada de personal

acadèmic de la URV.
2. Definir les línies bàsiques del Pla de Formació per al Personal Acadèmic de la

URV des de la vessant individual i específica.
3. Aplicar el PFPA.
4. Fer el seguiment i l’avaluació del PFPA anualment i determinar els indicadors de

millora.

Objectius específics
1.1 Facilitar la participació i implicació del personal acadèmic de la URV en el dis-

seny i aplicació del PFCPA.
2.1 Facilitar la formació necessària perquè el personal acadèmic, i en especial el de

nova incorporació, conegui l’organització, la gestió i els trets diferencials de la URV
com a institució de formació de grau universitari.

3.1 Facilitar les eines didàctiques i metodològiques necessàries per a una incorpora-
ció òptima a la docència universitària.

3.1.1 Conèixer els trets definidors de l’alumne universitari com a alumne adult.
3.1.2 Conèixer els trets diferencials metodològics i didàctics que caracteritzen els

processos d’ensenyança a l’àmbit universitari.
3.2 Facilitar la formació general en totes aquelles àrees que es considerin priorità-

ries d’acord amb les línies generals del Pla Estratègic de la URV, que són:
◆ Millora de la qualitat de la gestió universitària.
◆ Planificació, disseny i desenvolupament de la tutoria universitària.
◆ Didàctica universitària.
◆ Aplicació de les noves tecnologies a la docència universitària.
3.3 Garantir l’adequació continuada del personal acadèmic a les seves àrees, tant

des de la docència com de la recerca.
3.3.1 Definir quines són les àrees prioritàries d’actualització per departaments.
3.3.2 Analitzar les demandes individualitzades respecte a les necessitats de forma-

ció específica plantejades pel personal acadèmic de la URV.

ELEMENTS A TENIR EN COMPTE PER DISSENYAR EL PLA DE FORMACIÓ

1. Respecte al Pla de Formació
És molt important definir correctament tots aquells elements que ens han de marcar les
línies mestres per estructurar el PFCPA de la URV.

1.1 Col·lectius als quals s’adreçarà la formació
És important definir els col·lectius que necessiten formació, ja que ens poden facili-

tar una aproximació a les diferents necessitats, teòriques, de formació i a una possible
priorització en cas que el 100% del col·lectiu no pugui disposar d’alguna acció forma-
tiva almenys un cop l’any, que seria la situació ideal.

Podríem classificar el personal acadèmic, quant a la formació, en els grups
següents:

◆ Professors novells (a temps complet i a temps parcial): tots aquells professors que
acaben d’incorporar-se a les tasques docents i que requereixen un coneixement, tant de
l’organització i del funcionament de la institució com de les tècniques docents bàsiques
aplicades a l’àmbit universitari.
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◆ Professors que desenvolupen càrrecs de gestió: tots aquells professors que, a més
a més de la seva tasca docent, desenvolupem algun càrrec de gestió (centres, departa-
ments, instituts).

◆ Professors a temps complet: tot el col·lectiu de professors de la URV amb dedica-
ció exclusiva.

◆ Professors a temps parcial: tot el col·lectiu de professors que comparteixen la seva
tasca professional entre la URV i una altra empresa o institució.

1.2 Tipologia d’activitats
Quant a la durada, les activitats es poden organitzar de la manera següent:
◆ Curs: aquelles activitats de durada curta o mitjana orientades a donar una forma-

ció al professorat per a la millora de la seva pràctica professional. Són impartits per un o
diversos professors que segueixen un temari establert prèviament. La durada i la perio-
dicitat poden ser molt variades, atès que es fixen d’acord amb la varietat curricular i
metodològica. Per poder-se impartir, els cursos tindran un mínim de 10 persones i un
màxim de 25.

◆ Seminari: l’objectiu general d’un seminari és reflexionar al voltant d’un tema a
partir de la pràctica docent, revisant aspectes de continguts, metodologia o tècniques
que puguin representar un perfeccionament de la tasca docent dels professionals que hi
participen. Els seminaris es poden articular al voltant d’àrees curriculars, de departa-
ments, de centres o bé ser interàrees, interdepartaments o fins i tot intercentres.

Les diverses actuacions dels seminaris es poden concretar en:
1. Intercanvi d’experiències.
2. Anàlisi, debat i conclusions d’aspectes concrets de la pràctica docent dels mem-

bres del grup.
3. Disseny i desenvolupament d’activitats de trobada, reflexió i formació (jornades,

trobades, ponències, etc.).
◆ Grups de treball: l’objectiu general del grup de treball és elaborar un material o un

projecte en el marc de la innovació educativa i investigadora orientat a la millora de la
pràctica professional.

El treball del grup s’ha de concretar en:
1. Plantejament d’un projecte coherent i detallat.
2. Delimitació de l’àmbit, camp o àrea d’investigació.
3. Elaboració de materials per a l’alumne i/o professorat.
4. Experimentació dels materials elaborats.
5. Avaluació dels resultats de l’experiència, per revisar i consolidar la teòrica i la

pràctica dels objectius definits al projecte.
Els grups de treball hauran de comptar amb un mínim de 5 participants i un màxim

de 15, per tal de garantir-ne l’operativitat.
◆ Altres: dins el Pla de Formació poden considerar-se, de forma excepcional, activi-

tats com reunions científiques, congressos, jornades, cicles de conferències, etc.
1.3 Temporització
1. Accions formatives distribuïdes en el temps (setmanals, quinzenals, mensuals, etc.).
2. Accions formatives intensives, concentrades en el temps (setembre, febrer, juliol).
Les activitats de formació adreçades al col·lectiu de docents novells s’han d’oferir

durant el mes de setembre-octubre, abans de començar el curs acadèmic o just quan
acaba d’iniciar-se, per tal que els professors disposin de més eines per planificar la seva
tasca docent.

Les activitats relacionades amb la docència i amb l’atenció als alumnes es poden
realitzar de forma distribuïda durant els dos quadrimestres del curs.

Les activitats relacionades amb la gestió i totes aquelles que vulguin incidir en
temes estratègics (qualitat —contractes programa, plans estratègics—, recerca, etc.)
seran molt més efectives si es desenvolupen en aquells períodes que el professorat no té
docència i, a més a més, de manera intensiva.

1.4 Oferta d’activitats formatives
Pel que fa a les accions formatives, atès que el col·lectiu del personal acadèmic és

nombrós i que té moltes característiques diferencials, serà convenient començar a des-
envolupar al PFPA una oferta interna d’activitats formatives (aquelles que la URV ofe-
reix dintre del seu Pla de Formació). Quan aquest estigui consolidat, es pot considerar
la possibilitat d’incloure -hi activitats externes.

1.5 Modalitats de formació
Atesa la creixent implantació de la tecnologia i concretament de les xarxes telemàti-

ques, en la mesura que la infraestructura ho permeti es poden oferir diverses modalitats
de formació:

1. Presencial: aquelles activitats que es desenvolupem en un espai físic concret en
el qual es reuneix el formador amb uns alumnes.
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2. Semipresencial: es realitza una primera sessió per marcar les pautes de l’activitat,
una altra de seguiment i una de final; la resta es desenvolupa a través de la xarxa i/o
mitjançant el treball individual dels alumnes.

3. A distància: es realitza una sessió de presentació i la resta d’activitat de forma no
presencial, bàsicament utilitzant les xarxes telemàtiques.

2. Respecte a la planificació i el desenvolupament de la formació
Respecte a la planificació i el desenvolupament de la formació, és important relaci-

onar els diferents col·lectius teòrics, usuaris potencials del PFPA, amb les necessitats
formatives estratègiques de cadascun per poder engegar el Pla de Formació.

Col·lectiu: professors novells (a temps complet i a temps parcial)-
Descripció: professors de nova incorporació (un o dos anys com a docents universi-

taris).

Necessitats formatives
◆ Coneixement de la URV com a organització i com a centre educatiu de grau superior
◆ Tècniques pedagògiques aplicades a la docència universitària
◆ Aproximació psicopedagògica als col·lectius d’alumnes universitaris
Col·lectiu: professors que duen a terme alguna tasca de gestió
Descripció: degans i directors, vicedegans, secretaris de centre i directors i secreta-

ris de departament

Necessitats formatives
◆ Introducció a l’organització general de la URV
◆ Formació en gestió i organització específica per a cada lloc de gestió
Col·lectiu: professors amb avaluació negativa del tram docent
Descripció: tot aquell personal docent que no supera amb èxit les avaluacions

docents (més de dos anys consecutius)

Necessitats formatives
◆ Metodologia didàctica aplicada a l’àmbit universitari
◆ Tècniques de motivació docent i discent
◆ Aplicació de diferents mitjans i recursos didàctics a la docència
Col·lectiu: professorat a temps complet
Descripció: tot el personal de la URV que desenvolupi tasques de docència a la URV

Necessitats formatives
◆ Formació general, segons les línies que marca la URV
◆ Formació específica segons:
a) les seves necessitats
b) les necessitats del departament
Col·lectiu: professorat a temps parcial
Descripció: tot el personal de la URV que desenvolupi tasques de docència a la

URV, però compartida amb alguna altra ocupació

Necessitats formatives
◆ Formació general, segons les línies que marca la URV
◆ Formació específica segons:
a) les seves necessitats
b) les necessitats del departament

PLA D’ACTUACIÓ

Una vegada plantejat el marc teòric del PFPA, és important distribuir-lo temporalment
per poder-lo aplicar:

Objectius Línies actuació 1999 2000
D.1. Planificació
1. Dissenyar un Pla Estratègic per 1. Aprovar el Pla de Formació de la URV

a la Formació Continuada de definint-ne les línies generals i estratègiques. ■

personal acadèmic de la URV. 2. Constituir una comissió encarregada de
1.1 Facilitar la participació dissenyar-lo, implantar-lo, seguir-lo i avaluar-lo.

i la implicació del personal acadèmic La comissió estarà formada per: el vicerector
de la URV en el disseny de Personal Acadèmic i PAS, la directora de l’ICE,
i aplicació del PFCPA. un/a director/a de departament nomenat per la

Junta de Govern, un degà/na - director/a de
centre nomenat per la Junta de Govern i un
representant de la Junta de Personal Docent
i Investigador. ■

3. Determinar la repercussió dels plans de formació
a la carrera docent. ■ ■
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Objectius Línies actuació 1999 2000
4. Presentar el Pla de Formació a la comunitat
universitària. ■

5. Definir el pla de finançament. ■

D.2. Disseny del Pla de Formació
2. Definir les línies bàsiques del PFPA 1. Prioritzar les línies de formació per curs acadèmic. ■  ■

de la URV, des de la vessant general 2. Detectar les necessitats formatives del personal
i des de la vessant específica. acadèmic. ■  ■

2.1 Facilitar la formació necessària 3. Definir els principals col·lectius docents
per conèixer l’organització, la gestió als quals s’ha d’adreçar la formació. ■  ■
i els trets diferencials de la URV com
a institució de formació de grau
universitari a tot el personal acadèmic,
i en especial al de nova incorporació.

D.3. Implementació del Pla de Formació
3. Implemetar el PFPA. Pla General de Formació
3.1 Facilitar les eines didàctiques -Coneixement de la URV com a institució ■  ■

i metodològiques necessàries per de formació superior.
a una incorporació òptima a la -Iniciació a la docència universitària. ■  ■
docència universitària. -Eines per a la millora de la gestió universitària. ■  ■

3.2 Facilitar la formació general -Eines per a la millora de la docència universitària. ■  ■
en totes aquelles àrees que es -La tutoria universitària. ■  ■
considerin prioritàries d’acord amb -Mitjans i recursos tecnològics aplicats a la
les línies generals del Pla Estratègic docència universitària. ■  ■
de la URV. -Cursos de català. ■  ■

3.3 Garantir l’adequació continuada Plans específics de formació
del personal acadèmic a les seves (D’acord amb les necessitats i les demandes
àrees tant des de la docència dels departaments) ■  ■
com de la recerca.

D.4. Seguiment i avaluació del Pla de Formació
4. Fer el seguiment i l’avaluació del PFPA a) Avaluació de cadascuna de les activitats de formació

anualment i determinar els indicadors -Contingut
de millora. -Metodologia

-Formador ■  ■
b) Avaluació del pla anual. ■  ■
c) Avaluació de la repercussió de la formació a la
millora de la docència. ■  ■
d) Avaluació general del Pla. ■  ■
e) Temporització del PFPA

Una proposta de distribució temporal podria ser la següent:

Calendari Accions
1999-2000

Juliol - Aprovació del Pla per la Junta de Govern.
- Aprovació de la comissió per al Pla de Formació del Personal Acadèmic.

Setembre - Planificació de les activitats de formació del Pla general per al curs 1999-2000.
- Presentació de propostes d’activitat específiques.
- Inici de l’activitat de formació: la tutoria dels alumnes universitaris.

Octubre - Aprovació i planificació de les activitats específiques per al curs 1999-2000.
- Disseny del Pla de Formació.

Novembre - Presentació i divulgació del Pla de Formació 1999-2000.
Desembre - Matrícula de les activitats de formació del 1r quadrimestre.
Desembre-febrer - Constitució dels seminaris i grups de treball que hagin estat aprovats per al curs 1999-2000.

- Inici del curs: conèixer la URV (professorat que s’hi ha incorporat durant els cursos 1998-99/
1999-00 i tot aquell que hi estigui interessat).

- Inici curs: iniciació a la docència universitària (professorat que s’ha incorporat durant els cursos
1998-99/1999-00).

- Iniciació dels cursos: mitjans i recursos tecnològics aplicats a la docència universitària.
- Iniciació dels cursos: eines per a millorar la gestió universitària.
- Curs de català per al personal acadèmic.
- Matrícula activitats formació 2n quadrimestre.

Març-abril - Valoració de les activitats de formació realitzades durant el trimestre.
Febrer-juny - Inici curs: iniciació a la docència universitària (professorat que s’hi ha incorporat durant els cursos

1998-99/1999-00).
- Iniciació dels cursos: mitjans i recursos tecnològics aplicats a la docència universitària.
- Inici de l’activitat de formació: la tutoria dels alumnes universitaris.
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Calendari Accions
1999-2000

- Valoració del PFPA 1999-2000.
- Presentació del Pla de Formació 2000-01.
- Matrícula activitats formació 1r quadrimestre 2000-01.

f) Cursos
Per calcular pressupost s’ha fet una aproximació per al primer any, en el millor dels
casos, i sense tenir en compte cap limitació pressupostària. Les activitats que s’oferei-
xen per a tot el personal acadèmic de la URV els anys següents s’han de pressupostar
molt menys perquè no hi haurà tanta gent per formar.

Continguts Hores Curs Destinataris N Grups
Eines per a la millora de la gestió
Curs 20-25 2000 Degans 29 1
Direcció d’equips de treball Directors de centre
Direcció per objectius Directors departament
Resolució de conflictes Vicerectors
Tècniques de negociació
Tècniques de gestió
Estratègies d’organització
Màrqueting
Conèixer la URV
Jornades 15-20 99-00 Professorat nova 167 2
Presentació de la Universitat Rovira i Virgili incorporació a temps
La Universitat Rovira i Virgili i les comarques complet i parcial
meridionals (1998-99/1999-00)

Estructura organitzativa, administrativa i de gestió
de la URV

L’organització de l’activitat acadèmica
La docència a la URV
La recerca a la URV
El desenvolupament professional dels docents
de la URV

Iniciació a la docència universitària
Curs
Els usuaris de la formació universitària 20-25 99-00 Professorat nova incorpo- 200 5
Planificació, disseny i desenvolupament de la ració a temps
tasca docent. La planificació didàctica per cursos complet i parcial
i quadrimestres i professorat amb

avaluació negativa
de la docència.
(1998-99/1999-00)

La tutoria a la Universitat
L’orientació i la tutoria a la universitat 20-25 99-00 Vicedegans acadèmics 12 7
Rols i funcions del tutor Professors temps complet 220 7
Eines per al desenvolupament de la tutoria
Tècniques de comunicació
Tècniques de resolució de conflictes
Mitjans i recursos tecnològics
Curs
Introducció a Internet 10-15 1999 Tot el professorat de la URV 2001 2
Mitjans i recursos tecnològics aplicats 15-20 2
a la docència universitària
Presentacions amb mitjans tecnològics 10 2
Aplicació de les eines telemàtiques
a la docència universitària (DUET) 15-20 22

Seminaris i grups de treball
Grups de treball 1999 Tot el personal acadèmic URV 30 3
Seminaris 30 3

1. Calculant que com que és voluntari s’hi poden apuntar 200 persones, en el millor dels casos.
2. Oferir cada activitat d’aquest grup màxim dues vegades per any.
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2  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aproven les modificacions del Pressu-
post 1998, que figuren com a annex:

Econòmica Explicació de l’ingrés
Capítol III. Taxes i altres ingressos 194.030.036
Article 30. Taxes 15.776

3031 Taxes per drets d’examen 0
3032 Taxes per emissió de títols 15.776
3033 Taxes per certificats 0
3039 Altres taxes 0

Article 31. Preus públics 475.795
312 Preus públics 0

3121 Matrícules 0
3122 Ingressos INAPE 0
3123 Beques família nombrosa 0
3129 Escoles adscrites 0

313 Altres preus públics 0
3131 Cursos de doctorat 0

319 475.795
3191 Proves d’aptitud per a l’accés a la univ. (PAAU) 475.795
3192 Proves d’aptitud per més grans de 25 anys 0
Article 32. Prestació de serveis 159.691.943

323 Serveis universitaris generals 5.233.373
32301 Servei Lingüístic 1.700.675
32302 Servei de Biblioteca 0
32303 Préstec Interbibliotecari 307.776
32304 Servei de Publicacions 0
32305 Unitat d’Audiovisuals 0
32306 Serveis varis 0
32307 Servei d’Esports 3.224.922
32308 Instal·lacions Sant Jordi 0

325 Serveis universitaris de transferència 60.954.162
32501 OTRI 56.212.796
32502 STQ 4.741.366
32503 Servei d’Arqueologia 0

326 Aules d’extensió universitària 60.000
32601 Aula de Música 60.000
32602 Aula de Teatre 0

327 Serveis universitaris de recursos 0
32701 Servei de Recursos Tècnics 0
32702 Servei de Recursos Científics 0

329 Altres prestacions de serveis 93.444.408
3291 Cursos de postgrau 60.835.256
3292 Seminaris, congressos i simposis 19.264.975
3293 ICE (ingressos CAP) 2.387.296
3294 Universitat d’Estiu 3.700.750
3295 Servei Lingüístic 4.295.316
3299 Altres prestacions de serveis 2.960.815
Article 33. Venda de béns 344.597

330 Venda de publicacions pròpies 30.397
333 Venda de béns de promoció 5.000
336 Venda d’impresos i sobres de matrícula 298.200
339 Altres vendes 11.000

Article 38. Reintegrament d’exercicis tancats 21.176.810
380 Reintegrament d’exercicis tancats 21.176.810
389 Altres reintegraments 0

Article 39. Altres ingressos 12.325.115
399 Altres ingressos 12.325.115

Capítol IV. Transferències corrents 137.032.486
Article 40. Transferències de l’Estat 12.448.475

401 Transferències de l’Estat 12.448.475
4011 Subvencions DGES 7.852.289
4019 Altres subvencions de l’Estat 4.596.186
Article 41. Transferències org. auton. administratius 958.353

411 Transferències d’org. autònoms administratius 958.353
Article 45. Transferències de la com. autònoma 74.536.760

450 Transferències de la Generalitat 59.742.175
4501 Departament de Presidència 12.272.003
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Econòmica Explicació de l’ingrés
45011 Subvenció nominativa 0
45012 Subvenció Consell Social 0
45013 Subvenció Servei Lingüístic 4.050.000
45014 Subvencions tribunals concursos 2.316.457
45015 Subvenció COU-PAAU 0
45019 Altres subvencions 5.905.546
4502 Departament de Treball 27.040.172
45021 Subvenció ICE 0
45029 Altres 27.040.172
4503 Departament d’Ensenyament 20.430.000
45031 Subvenció activitat ICE 0
45039 Altres 20.430.000

459 Transferències d’organismes autònoms administratius 14.794.585
Article 46. Altres administracions públiques locals 6.828.762

460 Subvencions Ajuntament 903.762
462 Subvenció Diputació 250.000
469 Altres subvencions 5.675.000

Article 47. Subvencions d’entitats privades 33.428.385
479 Subvencions d’entitats privades 33.428.385

Article 49. Transferències de l’exterior 8.831.751
492 Transferències de la Unió Europea 8.427.132
499 Altres transferències de l’exterior 404.619

Capítol V. Ingressos patrimonials 11.676.265
Article 52. Interessos c/c 5.503.176

520 Interessos c/c 5.503.176
529 Altres interessos 0

Article 53. Dividends i participació en benefic. 0
537 Dividends i participació en beneficis 0

Article 54. Rendes de béns immobles 5.368.930
540 Lloguer d’aules 5.368.930
541 Lloguer instal·lacions Sant Jordi 0
549 Altres lloguers 0

Article 55. Concessions 804.159
550 Concessions 804.159

5501 Concessions servei de fotocòpies 51.670
5502 Concessions màquines expenedores 186.014
5503 Concessions servei de bar 566.475

559 Altres concessions 0
Capítol VII. Transferències de capital 251.219.429
Article 70. Transferències de recerca de l’Estat 110.862.746

701 Projectes de recerca 110.862.746
7011 Ministeri d’Educació i Cultura 110.862.746
70111 Transferències de la CICYT 85.735.500
70112 Transferències de la DGES 25.127.246
70119 Altres transferències 0
7012 Ministeri d’Afers Estrangers 0
7013 Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 0
7014 Ministeri d’Afers Socials 0
7015 Ministeri de Sanitat i Consum 0

709 Altres transferències 0
Article 75. Transferències de capital de la Generalitat 86.574.000

751 Transferències de capital de la Generalitat 86.574.000
7511 Departament de Presidència 86.574.000
75111 Direcció General de Recerca 53.574.000
751111 Projectes 5.575.000
751112 Infraestructura 34.499.000
751113 Mobilitat 0
751114 Becaris 0
751119 Altres 13.500.000
75112 Direcció General d’Universitats 33.000.000
751121 Projectes 0
751122 Infraestructura 33.000.000
751123 Mobilitat 0
751124 Becaris 0
751129 Agu. altres 0
75119 Altres direccions generals 0
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Econòmica Explicació de l’Ingrés
7512 Departament de Cultura 0
751211 Projectes 0
7513 Departament de Medi Ambient 0
7514 Departament de Sanitat i Seguretat Social 0
7515 Departament d’Indústria i Energia 0

759 Altres transferències 0
Article 76. Transferències d’ens locals 0

760 Transferències d’ajuntaments 0
761 Transferències de la Diputació. Infraestructura 0

7611 Diputació de Tarragona 0
7619 Altres diputacions 0

769 Altres transferències 0
Article 77. Transferències d’entitats privades 10.000.000

779 Transferències de capital d’entiats privades 10.000.000
Article 79. Transferències exteriors 43.782.683

790 Transferències de la Unió Europea 42.811.880
799 Altres transferències 970.803

Capítol VIII. Actius financers -8.768.622
Article 83. Préstecs a curt termini 0

830 Préstecs a curt termini 0
Article 87. Incorporació de romanents -8.768.622

870 Romanent de tresoreria genèric any 97 0
871 Romanent de tresoreria afectat i especial 97 -8.768.622
TOTAL 585.189.594

3032 TAXES PER EMISSIÓ DE TÍTOLS

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Ingrés emissió duplicat títol per pèrdua 15.776 Capítol II Facultat de  Medicina
TOTAL 15.776

3191 MATRÍCULES PAAU

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Més ingressos matrícules PAAU 475.795 Capítol II SEGEU
TOTAL 475.795

32301 PRESTACIÓ DE SERVEIS. SERVEI LINGÜÍSTIC

Concepte Import Aplicació Lloc cost 8,7% OVH Total lloc cost
pressupostària Gerència

Ingressos per correccions, traduccions, 
cursos i proves de nivell 1.619.475 Capítol II S. Lingüístic 140.894 1.478.581

Ingressos per organització obra de teatre 81.200 Capítol II S. Lingüístic – 81.200
TOTAL 1.700.675 140.894 1.559.781

32303 PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Més ingressos per préstec interbibliotecari 307.776 Capítol II Préstec Interbibliotecari
TOTAL 307.776

32307 SERVEI  D’ESPORTS

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Més ingressos per serveis del Servei d’Esports
(quotes i activitats) 3.224.922 Capítol II Servei  d’Esports

TOTAL 3.224.922
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32502 SERVEI DE TECNOLOGIA QUÍMICA

Concepte Import 4% OVH 4% Gerència 0,7% OVH Aplicació Lloc cost
STQ OVH pressupostària

Ingrés STQ factures 152.671 – – – Capítol II STQ
Ing. Inst. Formac. Cooperatives 4.588.695 183.548 183.548 32.121 Capítol II STQ
TOTAL 4.741.366

23601 AULA DE MÚSICA

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Ing. Ajuntament de Reus per actuació
de la Coral Universitària 60.000 Capítol II Gerència

TOTAL 60.000

3291 CURSOS DE POSTGRAU

Concepte Import Aplicació Lloc cost 4% OVH 8,7% OVH Total 
pressupostària departament Gerència lloc cost

II Màster Antropologia de la Medicina 525.000 Capítol II Dept. d’Antropologia 21.000 45.675 479.325
Social i Filosofia

III Màster Antropologia de la Medicina 4.500.000 Capítol II Dept. d’Antropologia 180.000 391.500 4.108.500
Social i Filosofia

Postgrau Metodologia Científica 90.000 Capítol II Dept. de Ciències 3.600 7.830 82.170
de la Recerca Mèdiques Bàsiques

Postgrau Introducció Biologia Molecular 330.000 Capítol II Dept. de Ciències 13.200 28.710 301.290
Mèdiques Bàsiques

Postgrau Metodologia Científica 540.000 Capítol II Dept. de Ciències 21.600 46.980 493.020
de la Recerca Mèdiques Bàsiques

Postgrau Tendències Actuals en l’Estudi 
de la Literatura 1.170.000 Capítol II Dept. de F. Catalana 46.800 101.790 1.068.210

Màster Ensenyament d’Anglès 400.050 Capítol II Dept. de F. Catalana – 400.050 –
Màster d’Arxivística 367.500 Capítol II Dept. d’Història 14.700 31.973 335.528

i Geografia
Postgrau Gènere i Salut 765.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 30.600 66.555 698.445
Postgrau Atenció Prehospitalària Urgent 450.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 18.000 39.150 410.850
Curs Direcció Recursos Humans 1.020.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 40.800 88.740 931.260

i Cultura Organ.
Postgrau Acompanyament Persona 600.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 24.000 52.200 547.800

a la Fi de...
Postgrau Educador en Diabetes 5.460.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 218.400 475.020 4.984.980
Postgrau: Gestió de Casos... 4.320.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 172.800 375.840 3.944.160
Curs Intervenció en Situacions 34.500 Capítol II Dept. d’Infermeria 1.380 3.002 31.499

d’Emergència
Postgrau Intervenció d’Infermeria 2.525.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 101.000 219.675 2.305.325

 en Situacions...
Postgrau Atenció Prehospitalària Urgent 6.000.000 Capítol II Dept. d’Infermeria 240.000 522.000 5.478.000
Postgrau Exercici Terapèutic Cognoscitiu 714.000 Capítol II Dept. de 28.560 62.118 651.882

Medicina i Cirurgia
Màster Valoració Dany corporal 8.750.000 Capítol II Dept. de 350.000 761.250 7.988.750

Medicina i Cirurgia
Curs Gestió Comercial Internacional 420.000 Capítol II Fac. de Ciències 16.800 36.540 383.460

Econòmiques i Empresarials
Postgrau Mercats i Productes Financers 4.000.000 Capítol II Fac. de Ciències 160.000 348.000 3.652.000

Econòmiques i Empresarials
Màster Gestió Empreses Turístiques 7.700.000 Capítol II Fac. de Ciències 308.000 669.900 7.030.100

Econòmiques i Empresarials
Cursos d’Extensió Universitària. Gestió 3.245.000 Capítol II Fac. de Ciències 129.800 282.315 2.962.685

d’Empreses Turístiques Econòmiques i Empresarials

Cursos d’Extensió Universitària. 525.000 Capítol II Fac. de Ciències 21.000 45.675 479.325
Dret Marítim Jurídiques

Postgrau Gestió Residus en Laboratori 252.000 Capítol II Fac. de Química 10.080 21.924 230.076
Més ingressos postgraus STQ (*) 6.132.206 Capítol II STQ 490.576 288.214 5.843.992
TOTAL 60.835.256 5.412.625 55.422.631

* El percentatge d’OVH que s’imputa a Gerència és del 4,7% i el que s’aplica al lloc de cost és del 8%
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3292 INSCRIPCIONS CONGRESSOS I SEMINARIS

Concepte Import Aplicció Lloc cost 4% OVH 8’7% OVH Total 
pressupòstària departament Gerència lloc cost

Conferència Dret i Política 252.500 Capítol II Biblioteca 10.100 21.969 230.532
de Competència a la Unió Europea

Jornades de Dret Processal 1.854.500 Capítol II Dept. de Dret 74.180 161.342 1.693.158
Jornades Nou Dret de Família 750.000 Capítol II Dept. de Dret 30.000 65.250 684.750

a Catalunya
IV Jornades Catalanes de Matemàtica 161.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria 6.440 14.007 146.993

Aplicada Informàtica
Seminari Visions de Brecht a Cent... 63.000 Capítol II Dept. de Filologia 2.520 5.481 57.519

Anglogermànica
Seminari Àrees Lingüístiques de Frontera 144.000 Capítol II Dept. de Filologia Catalana 5.760 12.528 131.472

Col·loqui Internacional 
La Lingüística de Pompeu Fabra 1.530.410 Capítol II Dept. de Filologia Catalana 61.216 133.146 1.397.264
Seminari La Llengua Catalana al Tombant 203.000 Capítol II Dept. de Filologia Catalana 8.120 17.661 185.339

del Mil·lenni
Seminari Literatura i Guionatge 418.500 Capítol II Dept. de Filologia Catalana 16.740 36.410 382.090
Mòduls curs Tendències Actuals 96.000 Capítol II Dept. de Filologia Catalana 3.840 8.352 87.648

Literatura
V Encuentro de Escritores 1.042.400 Capítol II Dept. de Filologies 41.696 90.689 951.711

Romàniques
Seminari Morfologia Flexiva vs. 44.000 Capítol II Dept. de Filologies 1.760 3.828 40.172

Morfologia Derivativa Romàniques
Seminari Aspectes Varietat Dialectal 30.000 Capítol II Dept. de Filologies 1.200 2.610 27.390

Penisular Romàniques
Simposi Internacional Borges 1899-1999 268.500 Capítol II Dept. de Filologies 10.740 23.360 245.141

Romàniques
II Jornada de Recursos Humans 143.000 Capítol II Dept. de Gestió d’Empreses 5.720 12.441 130.559
VII Jornades de Comptabilitat 366.000 Capítol II Dept. de Gestió d’Empreses 14.640 31.842 334.158
Seminari de Simulació de Situacions 50.000 Capítol II Dept. de Gestió d’Empreses 2.000 4.350 45.650

Empresarials
Seminari Treball i Qualificació en l’Era 430.000 Capítol II Dept. de Gestió d’Empreses 17.200 37.410 392.590

Informacional
VI Simposi d’Economia 1.011.500 Capítol II Dept. de Gestió d’Empreses 40.460 88.000 923.501
XXIII Setmana Pedagògica 545.500 Capítol II Dept. de Pedagogia 21.820 47.459 498.041
IV Jornades Atenció a la Diversitat 1.198.000 Capítol II Dept. de Pedagogia 47.920 104.226 1.093.774
III Jornades Escola Rural 102.500 Capítol II Dept. de Pedagogia 4.100 8.917 93.584
Curs Fonts Documentals per a l’Estudi 

de la Història de l’Ensenyament 75.000 Capítol II Dept. de Pedagogia 3.000 6.525 68.475
Curs d’Iniciació al Voluntariat 148.500 Capítol II Dept. de Pedagogia 5.940 12.920 135.580
VII Setmana Psicològica 1.911.610 Capítol II Dept. de Psicologia 76.464 166.310 1.745.300
Jornades Llenguatge, Ciència i Societat 853.500 Capítol II Dept. de Psicologia 34.140 74.255 779.246
Curs Aprofundiment en l’Atenció 200.000 Capítol II EU Infermeria 8.000 17.400 182.600

de la Infància...
Actes XXV anys d’ETI a Tarragona 1.531.000 Capítol II ETSE 1.531.000
Normalització lingüística ICE 195.200 Capítol II ICE 7.808 16.982 178.218

(matr. lliure)
Normalització lingüística ICE 163.300 Capítol II ICE 6.532 14.207 149.093

(matr. oficial)
Curs ICE La Música i les Altres Cultures... 198.000 Capítol II ICE 7.920 17.226 180.774
Seminari d’Avaluació ICE 87.155 Capítol II ICE 3.486 7.582 79.573
Cursos preparatoris diversos ICE 815.200 Capítol II ICE 32.608 70.922 744.278
Cursos de suport a l’activitat universitària 2.075.200 Capítol II ICE 83.008 180.542 1.894.657

ICE
Curs operador S. Protecció Radiològica 300.000 Capítol II SRC 12.000 26.100 273.900
Congrés de Fonètica Experimental 7.000 Capítol II SRC 280 609 6.391
TOTAL 19.264.975 1.542.855 17.722.120

3293 INGRESSOS CURS APTITUD PEDAGÒGICA -ICE-

Concepte Import Aplicació Lloc cost 8’7% OVH Total 
pressupostària Gerència lloc cost

Ingressos CAP ICE 1998 2.387.296 Capítol II ICE 207.695 2.179.601
TOTAL 2.387.296
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3294 ING. UNIVERSITAT D’ESTIU

Concepte Import Aplicació Total lloc cost
pressupostària

Més ingressos Universitat d’Estiu 3.700.750 Capítol II SEGEU
TOTAL 3.700.750

3295 MATRÍCULES SERVEI LINGÜÍSTIC

Concepte Import Aplicació Lloc cost 8,7% OVH Total lloc cost
Pressupostària Gerència

Més ingressos matrícules Servei Lingüístic 4.295.316 Capítol II Servei Lingüístic 373.692 3.921.624
TOTAL 4.295.316 373.692 3.921.624

3299 ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Ingressos per despeses publicació anuncis concursos 748.015 Capítol II Gerència

Ingrés conveni col·laboració IRTA/URV 270.000 Capítol II S. Informàtica
Més ingressos per matrícules Aules de la Gent Gran 1.942.800 Capítol II SEGEU
TOTAL 2.960.815

330 VENDA DE PUBLICACIONS PRÒPIES

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Subscripcions revista Universitas Tarraconensis 7.175 Capítol II Dept. de Psicologia
Venda llibres Servei Lingüístic 23.222 Capítol II Servei Lingüístic
TOTAL 30.397

333 VENDA DE BÉNS DE PROMOCIÓ

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Venda vídeos commemoratius 5.000 Capítol II ETSE
XXV Aniversari ETI Tarragona

TOTAL 5.000

336 VENDA IMPRESOS I SOBRES DE MATRÍCULA

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Venda impresos matrícula Servei Lingüístic 246.300 Capítol II Servei Lingüístic
Venda impresos cursos postgrau diversos 51.900 Capítol II Servei Gestió Acadèmica
TOTAL 298.200

339 ALTRES VENDES

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Venda vídeos entrega orles Facultat Medicina 11.000 Capítol II Fac. Medicina
TOTAL 11.000

380 REINTEGRAMENTS GENERATS EXERCICIS TANCATS

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Devolució Seguretat Social nòmina 2.326.295 Capítol II Gerència
Devolució beques cursos anteriors escoles adscrites 16.774.076 Capítol II Gerència
Devolució IRPF 92-93 per duplicat 1.972.189 Capítol II Gerència
Altres ingressos per reintegraments exercicis tancats 104.250 Capítol II Gerència
TOTAL 21.176.810
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399 ALTRES INGRESSOS

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

UNIPSA per sinistres URV 1998 1.887.600 Capítol II Gerència
Bonificació per assegurança obligatòria curs 1997-98 25.763 Capítol II Gerència
IVA deduïble total any 98 10.258.413 Capítol II Gerència
Caixa Tarragona per diferència canvi ptes./Ecus 66.593 Capítol II Gerència
Ajut UAB Dr. J. M. Comelles per prog. doctorat 18.000 Capítol II Dept. d’Antropologia
Devolució despeses professor M. A. Purcalla 18.000 Capítol II Dept. de Dret
Devolució despeses telefòniques Dept. d’Enginyeria Química 5.364 Capítol II Dept. d’Enginyeria Química
Devolució despeses Anàlisi professor J. Zabicky 45.382 Capítol II Dept. d’Enginyeria Química
TOTAL 12.325.115

4011 SUBVENCIONS DGES (MEC)

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

DGES per a l’organització de congressos 500.000 Capítol II Dept. de Dret
Dr. V. Martínez Abascal

DGES per a l’organització de congressos 400.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria Informàtica
Dr. V. Torra

DGES acció integrada 510.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria Química
Espanya-Itàlia Dra. L. Vega

DGES per a l’organització de congressos 400.000 Capítol II Dept. de Filologia Anglogermànica
Dr. J. Romero

DGES acció integrada Espanya-França 495.000 Capítol II Dept. Química Analítica
Dr. S. Castillón i Química Orgànica

DGES estades breus a l’estranger de becaris predoctorals 4.269.000 Capítol II Recerca
DGES compl. de beca programa Sòcrates-Erasmus 1.278.289 Capítol IV Recerca
TOTAL 7.852.289

4019 ALTRES SUBVENCIONS DGES (MEC)

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Ministeri d’Afers Estrangers AECI projectes de cooperació
Espanya-Marroc Dr. Lluís Masana 798.000 Capítol II Dept. de Medicina i Cirurgia

AECI xarxes temàtiques Dr. V. Ferreres 2.435.150 Capítol II Dept. de Pedagogia
Instituto de la Mujer per seminari Dra. E. Rubio 400.000 Capítol II Dept. de Psicologia
Ministeri d’Afers Estrangers AECI projectes

cooperació Espanya-Marroc Dr. S. Castillón 578.000 Capítol II Dept. de Química Analítica
i Química Orgànica

Ministeri d’Afers Estrangers AECI acció
compl. coop. Espanya-Marroc Dr. S. Castillón 200.000 Capítol II Dept. de Química Analítica

i Química Orgànica
Devolució per no-justificació subv. UPD proj. AUB01P -2.160.961 – OTRI
Agència Espanyola Coop. Internacional (modalitat gestors) 250.000 Capítol II Recerca
Consell Superior d’Esports per Campionat Espanya Universitari 1.125.504 Capítol IV Servei d’Esports
Consell Superior d’Esports per escoles esportives 970.493 Capítol II Servei d’Esports
TOTAL 4.596.186

4011 ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Universitat de les Illes Balears per Jornades D. Psicologia 125.000 Capítol IV Dept. de Psicologia
Universitat de Valladolid per torneig futbol sala 268.000 Capítol II Servei d’Esports
Universitat Complutense de Madrid per torneig universitari 100.000 Capítol II Servei d’Esports
Universitat Autònoma de Barcelona per Campionat Catalunya 1997 465.353 Capítol II Servei d’Esports
TOTAL 958.353

45013 SUBVENCIONS PER AL SERVEI LINGÜÍSTIC

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Subv. Comissionat per projectes de normalització lingüística:
dinamització de centres 750.000 Capítol II Servei Lingüístic
Subv. Comissionat per proj. de normalització lingüística: programa Eina 1.000.000 Capítol II Servei Lingüístic
Subv. Comissionat per proj. de normalització lingüística: programa Àdhuc 1.000.000 Capítol II Servei Lingüístic
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Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Subv. Comissionat per proj. de normalització lingüística: Voluntariat Ling. 1.100.000 Capítol II Servei Lingüístic
Subv. Comissionat per proj. de normalització lingüística:
Elaboració curs llengua catalana 200.000 Capítol II Servei Lingüístic
TOTAL 4.050.000

45014 SUB. TRIBUNALS I CONCURSOS

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Més ingressos subv. Tribunals i concursos professorat any 97 2.316.457 Capítol II Gerència
Capítol IV

TOTAL 2.316.457

45019 ALTRES SUBVENCIONS

Concepte Import total Aplicació Lloc Cost
pressupostària

Comissionat per Campionat Universitari de Catalunya 98 68.750 Capítol II Servei d’Esports
Comissionat per congressos i simposis ARCS98 Dr. V. Torra 220.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria Informàtica
Comissionat per congressos i simposis ARCS98 Dr. A. Coronas 230.000 Capítol II Dept. d’Enginyeria Mecànica
Comissionat per congressos i simposis ARCS98 Dr. J. Ginebra 250.000 Capítol II Dept. de Filologia Catalana
Dept. Cultura per Col·loqui Pompeu Fabra 250.000 Capítol II Dept. de Filologia Catalana
Comissionat cursos CIRIT Dra. Maria Bargalló 335.000 Capítol II Dept. Filologies Romàniques
Comissionat cursos CIRIT Dra. Maria Herrera 280.000 Capítol II Dept. Filologies Romàniques
Comissionat per congressos i simposis ARCS98 Dr. E. Fuentes 150.000 Capítol II Dept. Filologies Romàniques
Dept. Cultura per intervenció arqueològica Abric Romaní Dr. E. Carbonell 900.000 Capítol II Dept. d’Història i Geografia
Comissionat cursos CIRIT Dr. J. E. García Albea 270.000 Capítol II Dept. de Psicologia
Comissionat cursos CIRIT Dra. Sílvia Sastre 180.000 Capítol II Dept. de Psicologia
Dept. Justícia per seminari Dret de Família 1.000.000 Capítol II Fac. de Ciències Jurídiques
Comissionat per intercanvi amb univ. de Bòsnia-Hercegovina 1.271.796 Capítol II Servei de Recerca
Dept. Medi Ambient Generalitat per Màster Enginyeria i Gestió Ambiental 500.000 Capítol II STQ
TOTAL 5.905.546

45029 ALTRES SUBVENCIONS DEPARTAMENT TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Més ingrés subvenció UPD projecte AUB01P OTRI 27.040.172 Capítol II OTRI
TOTAL 27.040.172

45039 ALTRES SUBVENCIONS DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT GENERALITAT DE CATALUNYA

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Generalitat per cursos directors centres primària i secundària 1.250.000 Capítol II Fac. de Ciències de
l’Educació i Psicologia

Conveni Generalitat (DGOE) per cursos especialització 19.030.000 Capítol IV Fac. de Ciències
l’Educació i Psicologia

Departament d’Ensenyament per Seminari Política Educativa a Catalunya 150.000 Capítol II Dept. de Pedagogia
TOTAL 20.430.000

459 TRANSFERÈNCIES D’ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

CTT (UPC) per subv. xarxa temàtica Dr. Josep Domingo 94.585 Capítol IV Dept. d’Enginyeria Informàtica
Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya- conveni 14.500.000 Capítol II Rectorat
Consell Comarcal del Tarragonès per congrés Dept. de Dret 100.000 Capítol II Dept. de Dret
Consell Comarcal del Tarragonès per jornades Dept. de Psicologia 100.000 Capítol II Dept. de Psicologia
TOTAL 14.794.585

460 SUBVENCIONS AJUNTAMENTS

Concepte Import total Aplicació Lloc Cost
pressupostària

Ajuntament de Reus per col·laboració a Universitat d’Estiu 653.762 Capítol II SEGEU
Ajuntament de Tarragona per jornades Dept. de Psicologia 250.000 Capítol IV Dept. de Psicologia
TOTAL 903.762
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462 SUBVENCIO DIPUTACIÓ

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Diputació de Tarragona per col·laboració a Universitat d’Estiu 250.000 Capítol II SEGEU
Capítol IV

TOTAL 250.000

469 ALTRES SUBVENCIONS

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Autoritat Portuària de Tarragona per jornades Dept. de Dret 100.000 Capítol II Dept. de Dret
Autoritat Portuària de Tarragona per Actes XXV Aniversari ETI 100.000 Capítol IV ETSE
Autoritat Portuària de Tarragona per conveni 1997-99 (2a anualitat) 5.000.000 Capítol II Rectorat
Autoritat Portuària de Tarragona per matrícules Curs Dret Marítim 75.000 Capítol II Fac. de Ciències Jurídiques
Patronat de Tursime per col·laboració Universitat d’Estiu 250.000 Capítol II SEGEU
Patronat de Turisme per proj. ass. Hotelera OTRI 150.000 Capítol II OTRI
TOTAL 5.675.000

479 SUBVENCIONS D’ENTITATS PRIVADES

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Fundació Privada Dr. Manyà per màster Fac. C. Econòmiques 750.000 Capítol II Fac. de Ciències Econòmiques
i Empresarials

Fundació Privada Reddis per curs Fac. de Ciències 180.000 Capítol II Fac. de Ciències Econòmiques
Econòmiques i Empresarials i Empresarials

Fundació Privada Dr. Manyà per màster Fac. de Ciències 785.800 Capítol II Fac. de Ciències Econòmiques
Econòmiques i Empresarials i Empresarials

Fundació Privada Reddis per curs Gestió Comercial 600.000 Capítol II Fac. de Ciències Econòmiques
Internacional i Empresarials

Fundació “la Caixa”, proj. Tipificació Vins Comarques... 1.500.000 Capítol VI Fac. de Enologia
AEQT, vídeo promocional Fac. de Química 150.000 Capítol II Fac. de Química
ERKOL SA, vídeo promocional Fac. de Química 80.000 Capítol II Fac. de Química
Ass. Nuclear Ascó, vídeo promocional Fac. de Química 100.000 Capítol II Fac. de Química
SER LAB SA per vídeo promocional Fac. de Química 75.000 Capítol II Fac. de Química
HEWLATT PACKARD SA per vídeo prom. Fac. de Química 75.000 Capítol II Fac. de Química
Inst. Joan Lluís Vives a Servei Lingüístic per diccionari formats cultes 600.000 Capítol II Servei Lingüístic
Inst. Joan Lluís Vives a Servei Lingüístic per vocabulari ed. musical 290.000 Capítol II Servei Lingüístic
Fundació “la Caixa” per exposició Dept. d’Antropologia 264.000 Capítol II Dept. d’Antropologia
Col·legi Advocats de Reus per jornades Dept. de Dret 150.000 Capítol II Dept. de Dret
Col·legi Procuradors de Tarragona per jornades Dept. de Dret 100.000 Capítol II Dept. de Dret
Col·legi Procuradors de Reus per jornades Dept. de Dret 75.000 Capítol II Dept. de Dret
Subv. “la Caixa” per jornades Dept. de Dret 200.000 Capítol II Dept. de Dret
Col·legi Advocats de Tarragona per jornades Dept. de Dret 200.000 Capítol II Dept. de Dret
Col·legi Advocats de Reus per jornada Dept. de Dret 40.000 Capítol II Dept. de Dret
Col·legi Advocats de Tarragona per jornades Dept. de Dret 45.000 Capítol II Dept. de Dret
Col. Corredors de Comerç de Tarragona per jornades Dept. de Dret 175.000 Capítol II Dept. de Dret
Col·legi Advocats de Reus per jornades Dept. de Dret 150.000 Capítol II Dept. de Dret
Fundació Enciclop. Catalana per Col·loqui Pompeu Fabra 250.000 Capítol II Dept. de Filologia Catalana
ONCE conveni projecte de recerca Dr. P. J. Ferrando 150.000 Capítol II i VI Dept. de Psicologia
Fundació Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona

per jornades Dept. de Psicologia 100.000 Capítol II Dept. de Psicologia
Bayer Hispania per col·laboració XXV Aniversari ETI 100.000 Capítol II ETSE
Repsol Química per col·laboració XXV Aniversari ETI 80.000 Capítol II ETSE
Basf Española per col·laboració XXV Aniversari ETI 150.000 Capítol II ETSE
Repsol Petróleo per col·laboració XXV Aniversari ETI 100.000 Capítol II ETSE
AEQT per col·laboració XXV Aniversari ETI 200.000 Capítol II ETSE
TIMSA per col·laboració XXV Aniversari ETI 50.000 Capítol II ETSE
MAI per col·laboració XXV Aniversari ETI 75.000 Capítol II ETSE
DOW Chemical per col·laboració XXV Aniversari ETI 250.000 Capítol II ETSE
Assoc. Nuclear Ascó per col·laboració XXV Aniversari ETI 100.000 Capítol II ETSE
Central Nuclear Vandellòs II per col·laboració XXV Aniversari ETI 100.000 Capítol II ETSE
Federació Ensenyament USO per curs Educació Especial Tortosa 4.118.040 Capítol IV Fac. de Ciències de l’Educació

 i Psicologia
FETE-UGT per cursos esp. Educació Física i Educació Especial 5.050.000 Capítol II Fac. de Ciències de l’Educació

 i Psicologia 
CEPROM per curs Educació Infantil 5.364.000 Capítol II Fac. de Ciències de l’Educació

 i Psicologia
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Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Fundació Privada Reddis beques Fac. de Medicina 6.000.000 Capítol IV Fac. de Medicina i Ciències
de la Salut

DOW Chemical per ed. llibre Història estudis universitaris 2.800.000 Capítol II Rectorat
Ingrés Fundació Bosch Gimpera ròssec com. proj. recerca 97 1.806.545 Capítol II Servei Recerca
TOTAL 33.428.385

492 TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Univ. College of Rippom& York Prog.
Tempus Dra. E. Russell 1.488.869 Capítol IV Dept. Filologia Anglogermànica
Socrates & Jeunesse Prog. Socrates 1998/99 Brussel·les 4.529.719 Capítol IV Servei de Gestió de la Recerca
Socrates& Jeunesse Prog. Comenius
Dr. Angel-Pío González 2.408.544 Capítol II Fac. de Ciències de l’Educació

i Psicologia
TOTAL 8.427.132

499 ALTRES TRANSFÈRENCIES DE L’EXTERIOR

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Estec Conference Bureau per despeses ESPC-98 301.394 Capítol II ETSE
Univ. de Lisboa pagament despeses viatge Meeting CITECMAT 103.225 Capítol IV Rectorat
TOTAL 404.619

520 INTERESSOS C/C

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Liquidació interessos comptes corrents OTRI 5.196.934 Capítol II OTRI
Liquidació interessos comptes corrents STQ 306.242 Capítol II STQ
TOTAL 5.503.176

540 LLOGUER D’AULES DE LA URV

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Fac. de Ciències Econòmiques i Empresarials 404.500 Capítol II Fac. de Ciències Econòmiques 
i Empresarials

Fac. de Ciències de l’Educació i Psicologia 5.000 Capítol II Fac. de Ciències de l’Educació
i Psicologia

Fac. d’Enologia 35.000 Capítol II Fac. d’Enologia
Fac. de Ciències Jurídiques 397.000 Capítol II Fac. de Ciències Jurídiques
Fac. de Lletres 981.750 Capítol II Fac.de Lletres
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut 54.000 Capítol II Fac. de Medicina i Ciències

de la Salut
Fac. de Química 255.000 Capítol II Fac. de Química
Gerència 3.236.680 Capítol II Gerència
TOTAL 5.368.930

Els imports dels centres corresponen al 50% dels ingressos per lloguers d’aules

550.1 CONCESSIÓ SERVEI DE FOTOCÒPIES

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Cànon fotocòpies 1998 51.670 Capítol II Gerència
TOTAL 51.670

550.2 CONCESSIÓ MÀQUINES EXPENEDORES

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Màquina expenedora de compreses 13.600 Capítol II Gerència
Cànons màquines expenedores de begudes 172.414 Capítol II Fac. de Medicina i 

Ciències de la Salut
TOTAL 186.014
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550.3 CONCESSIÓ SERVEIS DE BARS

Concepte Import total Aplicació Lloc cost  
pressupostària

Cànon serveis de bars 1998 566.475 Capítol II Gerència
TOTAL 566.475

701.11 TRANSFERÈNCIES DE LA CICYT

Concepte Import total Overhead Aplicació Lloc cost Total 
pressupostària lloc cost

CICYT 1a an. Dr. Lluís Arola ALI98-0534 4.220.000 633.000 Capítol VI Dept. de Bioquímica 4.536.500
i Biotecnologia

CICYT 1a an. Dra. M. Cinta Bladé ALI98-0452 2.200.000 330.000 Capítol VI Dept. de Bioquímica 2.365.000
i Biotecnologia

CICYT 1a an. Dr. Josep Domingo TEL98-0699 6.440.000 771.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria 6.825.500
Informàtica

CICYT 1a an. Dr. R. J. Arinyo TIC98-0586 1.680.000 252.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria 1.806.000
Informàtica

CICYT 1a an. Dra. Carme Güell ALI98-0455 2.360.000 354.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria 2.532.500
Química

CICYT 1a an. Dr. Francisco Medina AMB98-0545 6.300.000 1.020.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria 6.810.000
Química

CICYT Acció especial Ioanis Katakis MAT98-1413 4.000.000 – Capítol VI Dept. d’Enginyeria 4.000.000
Química

CICYT 1a an. Dr. Xavier Farriol QUI98-0464 3.000.000 450.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria 3.225.000
Química

CICYT 1a an. Dr. Jesús Sueiras QUI98-0482 8.400.000 1.260.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria 9.030.000
Química

CICYT Dra. Josefina Albert TXT98-1434 372.000 – Capítol VI Dept. de Filologies 372.000
Romàniques

CICYT 1a anu. Dra. Mercè Gisbert TEL98-0454 7.860.000 1.179.000 Capítol VI Dept. de Pedagogia 8.449.500
CICYT 1a anu. Dr. Francesc Borrull AMB98-0913 1.540.000 231.000 Capítol VI Dept. de Química 1.655.500

Analítica i Química 
Orgànica

CICYT-LAC Ref. OTRI 97-0007B1 5.600.000 – Capítols II i IV OTRI 5.600.000
CICYT. 2a anual. PAB-OTRI Ref. OTR96-007 5.300.000 – Capítol VI OTRI 5.300.000
CICYT acció esp. complem. proj. BGH01P 5.830.000 – Capítol VI OTRI 5.830.000
CICYT 1a an. FEDER Proj. BGB01 Dr. A. Coronas

2FD97-0305 8.160.500 – Capítol VI OTRI 8.160.500
CICYT suplement FEDER Dr. A. Coronas 2FD97-0305 4.800.000 – Capítol VI OTRI 4.800.000
CICYT FEDER Dr. Renau 2FD97-0503 Proj. CVB01P 1.193.000 – Capítol VI OTRI 1.193.000
TOTAL 79.255.500 6.480.000

L’import corresponent als overheads s’aplica al capítol II del pressupost

701.12 TRANSFERÈNCIES DE LA DGES

Concepte Import total Overhhead Aplicació Lloc cost Total 
Gerència pressupostària lloc cost

DGES 1a an. Dr. Pere del Pozo PB97-1459 337.500 – Capítol VI Dept. de Dret 337.500
OVH 1a an. subv. DGES Dr. P. del Pozo 33.750 16.875 Capítol II Dept. de Dret 16.875
DGES 1a an. Dr. Carlos García PB97-0411 570.000 – Capítol VI Dept. d’Enginyeria 570.000

Informàtica
OVH 1a an. subv. DGES Dr. C. García Cómez 57.000 28.500 Capítol II Dept. d’Enginyeria 28.500

Informàtica
DGES 1a an. Dr. J.F. García Bascuñana 1.000.000 – Capítol VI Dept. de Filologies 1.000.000

PB97-0410 Romàniques
DGES 1a an. Dr. Cecilio Garriga PB97-0412 750.000 – Capítol VI Dept. de Filologies 750.000

Romàniques
OVH 1a an. subvenció DGES 100.000 50.000 Capítol II Dept. de Filologies 50.000

Dr. J. F. García Bascuñana Romàniques
OVH 1a an. subv. DGES Dr. Cecili Garriga 75.000 37.500 Capítol II Dept. de Filologies 37.500

Romàniques
Perllongament any sabàtic A. Mateescu 600.000 – Capítol VI Dept. de Filologies –

Romàniques
DGES 1a an.

Dr. J. Carlos Suárez PB97-0421 900.000 – Capítol VI Dept. d’Història 900.000
 i Geografia

OVH 1a an. subv. DGES Dr. J. Carlos Suárez 90.000 45.000 Capítol II Dept. d’Història 45.000
i Geografia
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Concepte Import total Overhhead Aplicació Lloc cost Total 
Gerència pressupostària lloc cost

DGES 1a an. Dr. P. Anguera PB97-0404 850.000 – Capítol VI Dept. d’Història –
i Geografia

DGES 1a an. Dra. Emma Liaño PB97-0414 370.000 – Capítol VI Dept. d’Història –
i Geografia

OVH 1a an. subv. DGES Dr. P. Anguera 85.000 42.500 Capítol II Dept. d’Història 42.500
i Geografia

OVH 1a anual. subv. DGES Dra. Emma Liaño 37.000 18.500 Capítol II Dept. d’Història 18.500
i Geografia

DGES acció especial pol. científica E. Liaño 500.000 – Capítol VI Dept. d’Història –
i Geografia

DGES 1a an. Dra. C. Claver PB97-0407 7.000.000 – Capítol VI Dept. de Química 7.000.000
Analítica i Química
Orgànica

OVH 1a an. subv. DGES Dra. C. Claver 700.000 350.000 Capítol II Dept. de Química 350.000
Analítica i Química
Orgànica

DGES 1a an. Dr. J. Ruiz de Arbulo PB97-0419 1.000.000 – Capítol VI IUAEMA 1.000.000
OVH 1a an. subv. DGES Dr. J. Ruiz de Arbulo 100.000 50.000 Capítol II IUAEMA 50.000
DGES incoporació doctors i tecnòlegs -98 4.449.996 – Capítol I Recursos Humans –
DGES Contr. tècnics en pràctiques 2a an. E. García 2.761.000 – Capítol I Recursos Humans –
DGES Contr. tècnics en pràctiques 2a an. J. Moyano 2.761.000 – Capítol I Recursos Humans –
TOTAL 25.127.246

751111 GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA. PROJECTES

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

Comissionat acció especial recerca (ACES) Magí Sunyer 575.000 Capítol VI Dept. Filologia Catalana
Comissionat acció especial recerca (ACES) Luis Martínez Salamero 600.000 Capítol VI DEE,E i A
Direcció General de Recerca per grups recerca consolidats 4.400.000 Capítol VI Diversos
TOTAL 5.575.000

751112 GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA. INFRAESTRUCTURA

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

DGR dotació i millora infraestructura de recerca PIR-A C. Claver 5.062.000 Capítol VI Dept. de Química Analítica
i Química Orgànica

DGR dotació i millora infraestructura de recerca PIR-A J. Mallol 7.350.000 Capítol VI Dept. de Ciències Mèdiques
Bàsiques 

DGR dotació i millora infraestructura de recerca PIR-A J. M. Prats 2.250.000 Capítol VI Dept. de Dret
DGR dotació i millora infraestructura de recerca PIR-A J. Pallarès 4.708.000 Capítol VI DEE, E i A
DGR dotació i millora infraestructura de recerca PIR-A F. Giralt 7.300.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria Química
Infraestructura de recerca PIR-B F. Giralt 334.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria Química
DGR dotació i millora infraestructura de recerca PIR-A V. Cádiz 7.495.000 Capítol VI Dept. de Química Analítica

i Química Orgànica
TOTAL 34.499.000

751119 GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA. ALTRES

Concepte Import Aplicació Lloc cost
pressupostària

DGR ajuts reincorporació doctors RED98 Daniel Martorell Pena 4.500.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria Química
DGR ajuts reincorporació doctors RED98 Dolors Salvatierra Robert 4.500.000 Capítol VI Dept. d’Enginyeria Química
DGR ajuts reincorporació doctors RED98 Antoni Canals Salomó 4.500.000 Capítol VI Dept. d’Història i Geografia
TOTAL 13.500.000

779 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D’ENTITATS PRIVADES

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Hospital Sant Joan de Reus per conveni amb Biblioteca (UB-1998) 10.000.000 Capítol VI Biblioteca
TOTAL 10.000.000
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790 TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

CEE CHRX CT93-0156 Dr. Josep M. Poblet Rius 239.011 Capítol VI Dept. de Química Física
i Inorgànica

CEE Dr. Alberto Coronas IV Programa marc 3.444.654 Capítol VI OTRI
CEE METEO-FRANCE Dr. J. Massons IV Programa marc 861.152 Capítol VI OTRI
CEE Dr. Alberto Coronas IV Programa marc 3.600.000 Capítol VI OTRI
CEE Dr. Renau (Aportació FEDER) 1.193.000 Capítol VI OTRI
CEE proj. Dr. Xavier Rius SMT4-CT95-2013 IV Programa marc 3.454.016 Capítol VI OTRI
CEE proj. Dra. Rosa Caballol FMRX-CT96-0079 IV Programa marc 3.945.516 Capítol VI OTRI
FEDER primer i segon avançament anualitat 98 PO 1997-99 26.074.531 Capítol VI Servei de Gestió de la

(objectiu 2) Recerca
TOTAL 42.811.880

799 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L’EXTERIOR

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

Universitat de Ferrara proj. europeu Eudald Carbonell 970.803 Capítol IV Dept. Història i Geografia
TOTAL 970.803

751122 DIRECCIÓ GENERAL UNIVERSITATS. INFRAESTRUCTURA

Concepte Import total Aplicació Lloc cost
pressupostària

DG Universitats per adquisició terrenys Sant Pere Sescelades 33.000.000 Capítol VI Gerència
TOTAL 33.000.000

871 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT I ESPECIAL 1997

Concepte Import
Baixes en incorporació de romanents 1997 -8.768.622
TOTAL -8.768.622

3  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost
1998.

4  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova el Pla d’Estudis de l’ensenyament
d’Educació Social, que figura com a annex:

PLA D’ESTUDIS DEL DIPLOMA EN EDUCACIÓ SOCIAL

MATÈRIES TRONCALS

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 2n Didàctica general 6 3 9 (8T+1A)

Contingut: components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Models d’ensenyament i de currículums: disseny
curricular, base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de proce-
sos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1r Educació permanent 3 3 6T

Contingut: principis d’educació permanent. Treball, oci i educació. Desenvolupament comunitari i educació permanent.
Estratègies d’educació permanent.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar, Teoria i Història de l’Educació.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I Intervenció educativa sobre problemes fonamentals 4,5 4,5 9T

de desadaptació social
Assignatures

1 La Desadaptació Social 3 1,5 4,5
2 Estratègies d’Intervenció Educativa 1,5 3 4,5
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Contingut: problemes fonamentals de la desadaptació social. Estratègies d’intervenció. La intervenció educativa com a estra-
tègia fonamental.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar, Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Teoria i Història
de l’Educació, Treball Social i Serveis Socials, Psicologia Social.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1 Psicologia del desenvolupament 6 3 9T

Contingut: dimensions i aspectes del desenvolupament. Les etapes del desenvolupament. Psicologia de l’edat adulta i la
vellesa.

Àrees de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 2 Noves tecnologies aplicades a l’educació 1,5 3 4,5 (4T+0,5A)

Contingut: recursos didàctics i noves tecnologies: ús en diferents aplicacions didàctiques, d’organització i d’administració.
Ús dels principals instruments informàtics i audiovisuals.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar, Comunicació Audiovisual i Publicitat, Llenguatge i Sistemes Infor-
màtics.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1 Teories i institucions contemporànies d’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

Contingut: teories contemporànies d’educació. Moviments i institucions educatives contemporanis. Evolució històrica del sis-
tema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal.

Àrees de coneixement: Teoria i Història de l’Educació, Sociologia.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 2 Programes d’animació sociocultural 4,5 1,5 6T

Contingut: disseny de programes d’animació sociocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat.
Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sociocultural. Estimulació de la participació de sectors socials.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar, Teoria i Historia de l’Educació.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1 Psicologia social i de les organitzacions 3 3 6T

Contingut: teories i tècniques en psicologia social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimen-
sió psicològica de les organitzacions. Tipologia de les organitzacions. Les organitzacions educatives.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar, Psicologia Social.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1 Sociologia i antropologia social 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

Contingut: nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials, jurídics i polítics. Grups ètnics i culturals a
l’Estat espanyol. Marginació social.

Àrees de coneixement: Antropologia Social i Sociologia.
Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I Pràcticum 33 33 (32T+1A)

Assignatures
2 Pràcticum I 6 6
2 Pràcticum II 9 9
3 Pràcticum III 18 18

Àrees de coneixement: totes les àrees vinculades a les materies troncals d’aquest títol

MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1 Antropologia de l’educació 3 1,5 4,5

Contingut: l’home com a fonament de l’educació. Fonaments antropològics de l’evolució cultural i educativa. Els processos
d’aculturació i l’educació.

Àrees de coneixement: Teoria i Història de l’Educació.
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Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1 Bases metodològiques de la investigació educativa 4,5 4,5 9

Contingut: paradigmes de la investigació educativa. Metodologia quantitativa i qualitativa. Principals models i dissenys que
es poden aplicar a la investigació educativa.

Àrees de coneixement: Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 3 Pedagogia social 4,5 1,5 6

Contingut: àrees i processos d’intervenció en la pedagogia social. Els agents de l’educació social. Educació i models d’apre-
nentatge social.

Àrees de coneixement: Teoria i Història de l’Educació.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 2 Didàctica diferencial 3 1,5 4,5

Contingut: variables instructives diferencials. Didàctica de l’escola infantil i primària, de l’escolaritat secundària obligatòria i
del batxillarat. Didàctica de la formació professional, d’adults i d’universitat. La didàctica segons uns altres criteris diferencials.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 2 Educació i treball 3 1,5 4,5

Contingut: evolució i prospectiva del concepte de treball. Transició de la vida escolar a la vida laboral. Mobilitat social i mer-
cats de treball. Globalització de l’economia i nou mercat de treball. L’educació com a fenòmen transnacional.

Àrees de coneixement: Teoria i Història de l’Educació.
Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 3 Intervenció didàctica en educació d’adults 3 1,5 4,5

Contingut: objectius de l’educació d’adults. Estratègies metodològiques aplicades als diversos àmbits de la formació d’adults.
Anàlisi i valoració d’experiències institucionals.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 1 Introducció al desenvolupament professional 3 1,5 4,5

Contingut: concepte sobre la professió: components. Models de professionalització en els camps de l’empresa, en l’educatiu
i en l’institucional. Itineraris professionals en el nostre àmbit d’estudi.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I 2 Diagnòstic en educació 4,5 1,5 6

Contingut: principis de diagnòstic en educació. Variables del diagnòstic en educació. Tècniques i recursos del diagnòstic en
educació.

Àrees de coneixement: Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Psicologia Evolutiva i de l’Educació.

MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Teoria i fonamentació educativa en educació social 15 7,5 22,5
Assignatures
Animació Sociocultural en la Vellesa 4,5
Educació Multicultural 4,5
Serveis Socials i Polítiques d’Integració Social 4,5
Teoria i Història de l’Educació Juvenil 4,5
Teoria i Història d’Educació de les Dones 4,5

Contingut: principis teòrics i evolució històrica relacionada amb l’educació social. Especificitat en àmbits relacionats amb la
maduresa, la vellesa, l’educació no formal, la desadaptació social, la multiculturalitat, la dona, el jovent i altres.

Àrees de coneixement: Teoria i Història de l’Educació.
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Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Metodologia d’investigació en educació social 3 1,5 4,5
Assignatura
Estratègies d’Investigació en Educació Social 4,5

Contingut: planificació d’investigació en educació social. Tractament de dades quantitatives i qualitatives.
Àrees de coneixement: Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Intervenció didàctica en educació social 33 16,5 49,5
Assignatures
Prevenció i Tractament de les Drogodependències 4,5
Intervenció Educativa en el Medi Familiar 4,5
Noves Formes d’Intervenció Educativa en la Delinqüència 4,5
Intervenció Educativa en els Maltractaments Infantils 4,5
Projectes Educatius en Institucions Educatives no Formals 4,5
Organització i Gestió de Centres Educatius I 4,5
Organització i Gestió de Centres Educatius II 4,5
Orientació Liberal i Sociolaboral I 4,5
Orientació Liberal i Sociolaboral II 4,5
Formació Permanent del Professional d’Educació Social 4,5
Integració Educativa 4,5

Contingut: components de les estratègies didàctiques. Disseny de projectes educatius i organització d’institucions. Especifici-
tat d’àmbits d’intervenció educativa, familiar, laboral, professional i personal. La rehabilitació, la integració, la prevenció, l’orien-
tació i el tractament en casos de drogodependència, delinqüència, maltractaments, marginació i altres situacions pròpies de
l’educació social. La formació permanent dels professionals en l’àmbit de l’educació social.

Àrees de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.

ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del Pla d’Estudis
a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del Pla d’Estudis: Facultat de

Ciències de l’Educació i Psicologia.
c) Càrrega lectiva global:180 crèdits.

Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració Totals
I 1r 34,5 18 9 0 61,5

2n 30 15 9 6 60
3r 27 10,5 9 12 58,5

TOTAL 91,5 43,5 27 18 180

d) No s’atorguen crèdits per equivalència.
e) Anys acadèmics en què s’estructura el Pla: 1 cicle de 3 anys.
f) Distribució de la càrrega lectiva global per cada any acadèmic.
Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
1r 61,5 40,5 21
2n 60 40 20
3r 58,5 40,5 18

Organització del Pla d’Estudis
1. La Universitat s’ha de referir necessàriament als punts següents:
a) Règim d’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon

cicle o al segon cicle d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que
disposen els articles 5 i 8 Reial decret 1497/1987.

b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre
matèries o assignatures o entre conjunts d’assignatures (article 9.1 Reial decret 1497/
1987).

c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 Reial decret 1497/1987).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per

als alumnes que cursin el pla antic (article 11 Reial decret 1497/1987).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals d’acord amb àrees

de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi pot afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar

el Pla d’Estudis a les previsions del Reial decret de directrius generals pròpies del títol
de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries, continguts tron-
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cals dels crèdits, i àrees de coneixement corresponents, segons el que disposa el decret
esmentat), i també pot especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu
Pla d’Estudis que consideri rellevant. En tot cas, aquestes especificacions no han de ser
homologades pel Consejo de Universidades.

L’ordenació temporal de les assignatures s’ajusta a la Normativa de la Universitat
Rovira i Virgili.

Especificacions particulars del Pla d’Estudis
1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons

especifica el Reial decret 1420/1991 de 30 d’agost, que estableix les directrius pròpies
del títol oficial de Diplomat/da en Educació Social.

2. Tal com marca el Reial decret 1420/1991, de directrius generals pròpies, la càr-
rega lectiva total consta de 180 crèdits.

3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un
10%, que resulta que és de 18 crèdits.

4. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics,
d’acord amb els percentatges que estableix la llei.

Les assignatures optatives que ofereix aquest Pla d’Estudis s’activen periòdicament.

5  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova el Pla d’Estudis de 2n cicle de
l’ensenyament d’Economia, que figura com a annex:

PLA D’ESTUDIS DE 2N CICLE DE L’ENSENYAMENT D’ECONOMIA

MATÈRIES TRONCALS

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II Econometria 6 6 12 (9T+3A)

Assignatures
3r Econometria I 3 3 6 (4,5T+1,5A)
3r Econometria II 3 3 6 (4,5T+1,5A)

Contingut: model de regressió múltiple, validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.
Àrees de coneixement: Economia Aplicada, Estadística i Investigació Operativa i Fonaments d’Anàlisi Econòmic.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II Economia aplicada 9 3 12 (9T+3A)

Assignatures
3r Política Econòmica 4,5 1,5 6 (4,5T+1,5A)
3r Política Industrial 4,5 1,5 6 (4,5T+1,5A)

Contingut: actuacions instrumentals i sectorials. Estudi dels objectius de la política econòmica. Organismes internacionals.
Àrees de coneixement: Economia Aplicada i Fonaments d’Anàlisi Econòmica.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II Economia del sector públic 7,5 4,5 12 (9T+3A)

Assignatures
4t Hisenda Pública 3 3 6 (4,5T+1,5A)
4t Teoria del Sector Públic 4,5 1,5 6 (4,5T+1,5A)

Contingut: el pressupost públic: ingressos, sistema fiscal i despeses d’empreses públiques. El sector públic en l’economia de
l’Estat espanyol.

Àrees de coneixement: Economia Aplicada i Fonaments d’Anàlisi Econòmica.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II Macroeconomia 7,5 4,5 12 (9T+3A)

Assignatures
3r Macroeconomia Superior 4,5 1,5 6 (4,5T+1,5A)
4t Dinàmica Macroeconòmica 3 3 6 (4,5T+1,5A)

Contingut: estudi avançat dels fonaments microeconòmics de les funcions afegides que descriuen el comportament dels mer-
cats en els models macroeconòmics. Models dinàmics i cicles econòmics. Teoria monetària.

Àrees de coneixement: Economia Aplicada i Fonaments d’Anàlisi Econòmica.
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Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II Microeconomia

Assignatures
3r Teoria de l’Organització Industrial

Contingut: teoria de la demanda i de la producció per a l’estudi de les aplicacions economètriques i l’anàlisi de l’equilibri
general. Aplicacions de la teoria del benestar. Construcció de models.

Àrees de coneixement: Economia Aplicada i Fonaments d’Anàlisi Econòmica.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II Economia de l’empresa 7,5 4,5 12 (9T+3A)

Assignatures
3r Fonaments de Màrqueting 4,5 1,5 6 (4,5T+1,5A)
3r Direcció Financera 3 3 6 (4,5T+1,5A)

Contingut: l’empresa i l’entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
Àrees de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats, Economia Financera i Comptabilitat i Organització

d’Empreses.

MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II 4t Economia i territori 3 3 6

Contingut: anàlisi dels sectors productius bàsics i de tendència. Potencial endogen. Factors de modernització i d’integració.
Àrees de coneixement: Economia Aplicada i Fonaments d’Anàlisi Econòmic.

Cicle Curs Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
II 4t Teoria dels mercats financers 3 3 6

Contingut: economia financera. Estratègia financera. Mercats, productes i institucions financeres. Gestió de riscos financers.
Cobertura en mercats internacionals.

Àrees de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat i Fonaments d’Anàlisi Econòmica.

MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Economia aplicada 18 18 36

Contingut: anàlisi de les economies sectorials. Estudi de les institucions econòmiques. Coordinació de polítiques econòmiques.
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Microeconomia 12 12 24

Contingut: anàlisi de models microeconòmics. Solucions alternatives d’equilibri. Teoria de jocs i negociació entre agents.
Àrea de coneixement: Fonaments d’Anàlisi Econòmica.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Macroeconomia 12 12 24

Contingut: anàlisi del sector públic. Elecció social. Efectes redistributius de la renda. Economia monetària. Economia interna-
cional.

Àrea de coneixement: Fonaments d’Anàlisi Econòmica.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Mètodes quantitatius 6 18 24

Contingut: teoria de jocs. Investigació operativa. Tècniques operatives de gestió. Informàtica aplicada als mètodes quantitatius.
Àrees de coneixement: Economia Aplicada, Economia Financera i Comptabilitat.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Econometria 6 6 12

Contingut: microeconomia i macroeconomia aplicades.
Àrees de coneixement: Economia Aplicada, Fonaments d’Anàlisi Econòmic, Estadística i Investigació Operativa.
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Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Direcció comercial 6 6 12

Contingut: gestió de màrqueting. Gestió comercial internacional. Màrqueting públic.
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Organització i administració d’empreses 9 3 12

Contingut: gestió de recursos humans. Gestió d’empreses turístiques. Gestió de la producció.
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Direcció financera 6 6 12

Contingut: finances internacionals. Anàlisi financera. Anàlisi de les operacions financeres.
Àrees de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Comptabilitat financera i analítica 6 6 12

Contingut: comptabilitat internacional. Valoració de costos mediambientals. Comptabilitat pública.
Àrees de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Dret econòmic 9 3 12

Contingut: dret públic: administratiu i constitucional. Dret de la competència.
Àrees de coneixement: Dret Mercantil, Dret Administratiu, Dret Constitucional, Dret Penal.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Sociologia 3 3 6

Contingut: sociologia econòmica. Sociologia i grups. Institucions socials.
Àrea de coneixement: Sociologia.

Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Estudis en el marc de convenis internacionals 3 3 6

Contingut: estudis realitzats en universitats estrangeres amb les quals existeix un acord d’intercanvi d’estudiants.
Àrees de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat, Comercialització i Investigació de Mercats, Organització

d’Empreses, Fonaments d’Anàlisi Econòmica, Economia Aplicada.
Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
Pràctiques empresarials 0 6 6

Contingut: pràctiques empresarials en empreses i institucions públiques o privades.
Àrees de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat, Comercialització i Investigació de Mercats, Organització

d’Empreses, Fonaments d’Anàlisi Econòmica, Economia Aplicada.

ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del Pla d’Estudis
a) Ensenyament de segon cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Facultat de

Ciències Econòmiques i Empresarials.
c) Càrrega lectiva global: 150 crèdits.

Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració Totals
II 3r 48 – 48 18 150

4t 24 12
TOTAL 72 12 48 18 150

d) No s’exigeix treball o projecte de final de carrera, o examen o prova general
necessària per obtenir el títol.

e) S’atorguen per equivalència crèdits a pràctiques en empreses, institucions públi-
ques o privades, etc., i estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits
per la universitat.

Expressió, en cada cas, dels crèdits atorgats: 6 crèdits.
Expressió del referent de l’equivalència: optatives.
f) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 2n cicle de 2 anys.
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g) Distribució de la càrrega lectiva global per cada any acadèmic.
Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
3r 78 45 33
4t 72 40,5 31,5
TOTAL 150 85,5 64,5

Organització del Pla d’Estudis
1. La Universitat s’ha de referir necessàriament als punts següents:
a) Règim d’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon

cicle o al segon cicle d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que
disposen els articles 5 i 8 del Reial decret 1497/1987.

b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre
matèries o assignatures o entre conjunts d’assignatures (article 9.1 Reial decret 1497/
1987).

c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 Reial decret 1497/1987).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per

als alumnes que cursin el pla antic (article 11 Reial decret 1497/1987).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals d’acord amb àrees

de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi pot afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar

el Pla d’Estudis a les previsions del Reial decret de directrius generals pròpies del títol
de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries, continguts tron-
cals dels crèdits, i àrees de coneixement corresponents, segons el que disposa el decret
esmentat), i també pot especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu
pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas, aquestes especificacions no han de ser
homologades pel Consejo de Universidades.

L’ordenació temporal de les assignatures és per semestres.
Especificacions particulars del Pla d’Estudis
1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons espe-

cifica el Reial decret 1425/1990, que estableix les directrius pròpies del títol d’Economia.
2. Tal com marca el Reial decret 1497/1987, de directrius generals comunes, per als

plans d’estudi de dos cicles, la càrrega lectiva se situa entre els 60 i 90 crèdits per any i
consta, en total, del requisit mínim de 120 crèdits.

3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un
12%, que resulta que és de 18 crèdits.

4. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics,
d’acord amb els percentatges que estableix la llei.

5. Les assignatures optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
6. Els alumnes provinents del primer cicle d’Administració i Direcció d’Empreses i

els diplomats en Ciències Empresarials poden cursar els crèdits de formació que esta-
bleix el BOE en horari de matí i de tarda.

6  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aproven els preus dels crèdits de docèn-
cia i de recerca dels cursos de doctorat i els programes de doctorat següents, els
quals figuren com a annex:

Programa doctorat Departament
Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques Departament de Medicina i Cirurgia
Salut Mental en l’Assistència Primària i Especialitzada Departament de Medicina i Cirurgia

i Departament de Psicologia
Química Teòrica i Computacional Departament de Química Física i Inorgànica
Economia i Empresa Departament de Gestió d’Empreses i Economia
El Projecte Europeu Departament d’Història i Geografia
Metodologia de la Investigació Biomèdica Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Ciència Cognitiva i Llenguatge Departament de Psicologia
Cognició i Llenguatge: Processos i Diferències Departament de Psicologia
Les Dimensions de l’Autonomia Individual i de l’Autonomia Col·lectiva Departament de Dret
Química en Processos i Productes Industrials Departament de Química Analítica Química Orgànica

i Departament de Química Física i Inorgànica
Nutrició i Metabolisme Departament de Bioquímica i Biotecnologia

i Departament de Medicina i Cirurgia
Enginyeria Química i de Procés Departament d’Enginyeria Química

i Departament d’Enginyeria Mecànica
Investigació i Innovació en Educació Departament de Pedagogia
Innovació i Investigació Educatives Departament de Pedagogia
Antropologia Urbana Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Variació i Canvi Lingüístic Departament de Filologia Catalana
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7  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova l’adscripció permanent del Grup
d’Autoecologia Humana del Quaternari a l’Institut d’Estudis Avançats, i que cada
any presentarà una memòria a la Junta de Govern.

8  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova la reorganització de l’Institut
Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic, el qual figura com a annex:

Una de les prioritats de la URV des que es va crear ha estat, aconseguir un reconeixe-
ment en el món de l’arqueologia que permeti, en el camp de les humanitats, especialit-
zar i diferenciar la Universitat. Per aconseguir-ho, fa uns anys es va optar per una doble
via: la posada en marxa d’un ensenyament propi, el graduat superior en Arqueologia,
per formar especialistes universitaris en aquest camp, i la creació de l’Institut Universi-
tari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic (IAEMA), per aglutinar els investigadors de la
URV i potenciar la recerca en arqueologia i estudis del món antic.

Després de més de dos anys de la creació de l’IAEMA i d’haver decidit en una pas-
sada Junta de Govern adscriure l’ensenyament a la Facultat de Lletres, per facilitar la
coordinació docent amb l’ensenyament d’Història, ara és el moment d’analitzr-ne el
funcionament i de plantejar una reestructuració funcional que en possibiliti la consoli-
dació definitiva.

La memòria de creació de l’IAEMA preveia la integració a l’Institut dels investiga-
dors de la URV que treballaven en dues grans línies: prehistòria i arqueologia clàssica.

El grup de prehistòria, encapçalat pel professor Eudald Carbonell, ha seguit una tra-
jectòria excel·lent centrada en la recerca de l’autoecologia humana del quaternari,
principalment als jaciments d’Atapuerca i Capellades.

Els investigadors en arqueologia clàssica vinculats a l’Institut s’han reunit en dos
grups arran del procés recent de definició del Mapa de grups de recerca,:

Seminari de Topografia Antiga, amb el Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo com a investiga-
dor responsable, amb una activitat científica centrada l’arqueologia urbana i el patri-
moni històric.

Grup d’Història i Arqueologia, amb el professor Javier Faci com a investigador res-
ponsable, amb un projecte en marxa sobre arqueologia i fonts en les èpoques antiga i
medieval.

Els investigadors de prehistòria i arqueologia clàssica treballen amb objectius cientí-
fics completament diferents i la metodologia científica que apliquen té pocs punts de
coincidència, la qual cosa ha portat, en la pràctica, a dos grups dins de l’IAEMA com-
pletament diferenciats que només coincideixen en la docència a l’ensenyament
d’Arqueologia.

La recent adscripció de l’ensenyament d’Arqueologia a la Facultat de Lletres i la
modificació del pla d’estudis (que ha comportat la definició de dues especialitats: Pre-
història i Arqueologia Clàssica) fan que en el moment actual no hi hagi raons que justi-
fiquin la permanència dels dos equips a l’IAEMA.

Per tal de poder consolidar l’IAEMA, cal centrar les seves activitats exclusivament
en l’àmbit de l’arqueologia clàssica, la qual justifica la singularització de la URV per
raó de l’entorn patrimonial i històric de la nostra Universitat amb seu a l’antiga Tàrraco.
Per tant, la primera mesura que cal prendre és la reubicació del grup de Prehistòria.

GRUP D’AUTOECOLOGIA HUMANA DEL QUATERNARI

L’excepcionalitat d’aquest grup de recerca, per la seva trajectòria científica, la seva pro-
ductivitat i la importància de les investigacions que desenvolupa, fa que la URV hagi de
definir un marc adequat de les seves activitats científiques, que no poden desenvolupar-
se correctament en el context del Departament d’Història i Geografia, ni, com ha que-
dat argumentat, en el context de l’IAEMA.

Recentment s’ha posat en marxa l’Institut d’Estudis Avançats (IEA) com a estructura
singular per reunir interdisciplinàriament els grups de recerca amb més potencial de la
URV; per tant, l’IEA és una estructura adequada per acollir el Grup d’Autoecologia del
Quaternari.

Les bases d’incorporació dels grups a l’IEA, aprovades per la Junta de Govern, pre-
veuen l’adscripció a partir de convocatòries periòdiques per atendre projectes concrets.
Aquesta fórmula no és adequada en el cas del Grup d’Autoecologia Humana del Qua-
ternari, perquè requereix una estructura permanent que permeti el normal desenvolupa-
ment de la seva activitat científica. Per això, la proposta que es formula consisteix a
adscriure permanentment el grup a l’IEA amb una dotació pressupostària que li permeti
dur a terme satisfactòriament la seva activitat.

Més concretament, el Grup d’Autoecologia Humana del Quaternari queda integrat
a l’IEA amb les consideracions següents:

Personal de plantilla del Departament d’Història i Geografia
Dr. Eudald Carbonell, CU de Prehistòria
Dr. Robert Sala, TUI de Prehistòria
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Personal investigador a càrrec del pressupost que la URV destinarà a l’IEA
Categoria actual Cost actual Categoria futura Cost futur

Mohamed Sahnouni Investigador 5.297.908 Investigador 5.297.908
Dolores Garcia-Anton Laboral I, TC 4.809.988 Laboral I, TC 4.809.988
Marina Mosquera Ajudant 2n cicle 3.914.167 Investigador 3.914.167
Jordi Rosell Laboral I, TP 2.404.998 Investigador 3.914.167
Isabel Cáceres Laboral I, TP 2.404.998 Investigador 3.914.167
Manuel Vaquero Becari postdoct. 2.956.766 Investigador 3.914.167
Xose Pedro Rodríguez Becari postdoct. 2.956.766 Investigador 3.914.167
IgnasiPastó Auxiliar adm. TP 1.503.874 Auxiliar adm. TC 3.007.746

26.249.465 32.686.477
Recursos específics

Per tal d’afrontar les despeses de funcionament del grup dins l’IEA, el pressupost de
la URV hi destinarà les partides específiques següents:

Despeses de funcionament 1.313.523
Recursos per confinançar convocatòries 2.000.000
Aquestes partides seran revisades anualment en l’aprovació del pressupost.
Total de recursos destinats a l’IEA per suportar el Grup d’Autoecologia del Quater-

nari:
Despeses de personal 32.686.477
Recursos específics 3.313.523
Total recursos 36.000.000
Situat el grup de prehistòria i definits els costos necessaris perquè funcioni, cal con-

cretar els aspectes relatius pròpiament a l’IAEMA.

REDEFINCIÓ DE L’IAEMA

Per poder executar les funcions que corresponen a un institut universitari especialitzat
en la recerca arqueològica i en els estudis del mon antic, els membres de l’IAEMA han
d’elaborar un projecte científic, amb objectius concrets i programats, així com un regla-
ment de funcionament que n’estableixi les qüestions organitzatives i de procediment. El
projecte científic i el reglament han de ser aprovats específicament per la Junta de
Govern de la URV. Això no obstant, i per tal de concretar la voluntat de la Junta sobre el
que ha de ser i com ha de funcionar l’IAEMA, es defineixen els aspectes següents:

Objectius científics
1. Convertir-se en el referent per a l’arqueologia clàssica a Tarragona i de Tarragona.

És a dir, cal que hi hagi una línia de recerca centrada en Tàrraco, amb un equip solvent
en arqueologia clàssica, que serveixi de referent científic per a qualsevol problema que
pugui sorgir, amb autoritat científica indiscutible, que creï opinió i, per tant, que des
d’una perspectiva científica i seriosa sigui el punt de referència per als temes d’arqueo-
logia urbana de Tarragona. Això implica, d’una banda, la definició d’una línia clara,
principal i prioritària d’investigació centrada en la Tarragona romana i l’arqueologia de
Tàrraco, i de l’altra, la definició d’una bona relació tant amb les estructures administra-
tives (Ajuntament de Tarragona i Generalitat de Catalunya) com científiques (Museu
Arqueològic Nacional).

2. Acabar sent un centre d’execel·lència en recerca arqueològica, sobretot centrada
en Tàrraco, encara que no exclusivament, ja que la investigació no es pot limitar única-
ment a una ciutat concreta, sinó que cal abordar tot el període històric amb la màxima
amplitud per poder tenir un equip competitiu de primer nivell.

3. Ser un referent per a la docència en arqueologia, per difondre tots els coneixe-
ments que genera l’activitat investigadora, creant escola i convertint la URV en la uni-
versitat especialitzada en la formació d’arqueòlegs. Pel que fa a l’ensenyament, a partir
de les mesures que s’han pres, transferint la gestió a la Facultat de Lletres i revisant el
pla d’estudis, s’han buscat les solucions idònies, i és ben segur que acabarà consoli-
dant-se i adquirint el prestigi corresponent.

Personal de plantilla del Departament d’Història i Geografia
Dr. Rodolf Cortés, TU Arqueologia
Dr. Ricardo Mar, TU Arqueologia

Personal de suport
Personal que en l’actualitat presta els seus serveis al Servei d’Arqueologia de la

URV, les activitats del qual quedaran incloses en l’IAEMA.
Categoria actual Cost actual

Jordi López Laboral III 3.646.720
Núria Ruiz Laboral IV 3.007.746

6.654.466
(La plaça de laboral IV comparteix la seva activitat entre l’IAEMA i el Servei.)
Personal que s’hi integrarà:
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1. Personal de plantilla de la Facultat de Lletres que per la seva especialització cien-
tífica vulgui fer l’opció d’integrar-se a l’IAEMA. Fins a l’aprovació del reglament, la inte-
gració l’aprovarà la Comissió d’Ordenació Acadèmica delegada de la Junta de Govern,
sota petició individual. És un aspecte determinant que s’haurà d’abordar immediata-
ment, ja que aquest personal ha de constituir la massa crítica imprescindible per conso-
lidar l’Institut.

2. Personal contractat, visitant o en comissió de serveis que hagi d’impartir docèn-
cia al graduat superior en Arqueologia en l’especialitat d’Arqueologia Clàssica. Durant
el curs 1999-2000 s’inclourà específicament el Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo, TU
d’Arqueologia, en comissió de serveis des de la Universitat de Lleida. Els costos previs-
tos seran:

Categoria actual Cost actual
Joaquin Ruiz de Arbulo TU comissió serveis 5.136.115

Associats (equival 3 B) 3.834.681
8.970.796

3. Personal o becaris que doti específicament la Generalitat de Catalunya per realit-
zar tasques d’investigació o suport.

4. Becaris o altre personal investigador que s’aconsegueixi en convocatòries públi-
ques.

Estructura organitzativa
L’IAEMA funcionarà d’acord amb els articles que regulen el instituts universitaris als

Estatuts de la URV. Per tant, els òrgans de govern seran el Consell d’Institut, el director/a
i el secretari/ària.

Mentre no s’aprovi el reglament, el rector ha de nomenar el director de l’IAEMA
entre el professorat que hi estigui integrat. Les funcions del consell d’institut les assumi-
ran col·legiadament els professors que s’hi integrin d’acord amb el que s’ha formulat
anteriorment.

El director/a de l’IAEMA pot proposar al rector el nomenament d’un assessor cientí-
fic, no pertanyent a la URV, amb la comesa d’assessorar el director i el consell en les
funcions previstes en l’article 33 dels Estatuts de la URV.

Recursos específics
Per tal d’afrontar les despeses de funcionament de l’IAEMA, el pressupost de la URV

hi destinarà les partides específiques següents:
Complements dels càrrecs acadèmics 1.198.944
Despeses de funcionament 3.000.000
Lloguer del local al carrer Comte de Rius 3.000.000
Manteniment de les instal·lacions 450.000
Total 7.648.944
Aquestes partides seran revisades anualment en l’aprovació del pressupost.

Total de recursos destinats a l’IAEMA
Despeses de personal
Professorat de l’ensenyament d’Arqueologia (clàssica) 8.970.796
Personal de suport 6.654.466
Recursos específics 7.648.944
Total recursos 23.247.206

9  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova el procediment de priorització
d’infraestructura científica, el qual figura com a annex:

PROCEDIMENT DE PRIORITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA

1. OBJECTIU

Establir els criteris i el barem corresponent per prioritzar les sol·licituds d’infraestructu-
res científiques als grups (o conjunt de grups) de recerca de la URV.

2. PROCEDIMENT

S’estableix un sistema de priorització basat en punts totals disponibles en cada moment.
Cada grup de recerca acumula una sèrie de punts al llarg dels cinc últims anys segons els
criteris que es detallen en aquest document. Quan a un grup, o conjunt de grups, se’ls
concedeix un equipament científic, es gasten una sèrie de punts. El balanç disponible ser-
veix per prioritzar les sol·licituds presentades pels grups (o conjunt de grups).

3. MECANISME D’ACUMULACIÓ DE PUNTS

3.1 Relació de criteris
3.1.1 Producció científica
◆ Càlcul de la producció científica del grup en els últims cinc anys dividit pel nom-

bre d’EJC doctors del grup.
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◆ La producció científica es basa en el sistema de puntuació establert per a l’avalua-
ció quantitativa dels currículums del document “Esquema general del procés d’avalua-
ció de la recerca”, exceptuant-hi l’apartat “Finançament de la recerca”.

2.1.2 Qualitat de la producció
◆ Càlcul de la qualitat científica de deu ítems seleccionats pel grup en els últims

cinc anys.
◆ El càlcul de la qualitat científica es basa, d’una banda, en el sistema de puntuació

de la URV per a ciències socials i humanitats, i d’altra banda, en el factor d’impacte per
a ciències experimentals i tecnologies.

2.1.3 Potencial humà
◆ Càlcul del nombre d’EJC doctors de la URV.
◆ El nombre d’EJC es calcula sumant les hores de dedicació setmanal dels doctors

de la URV i dividint el resultat per 40.
2.1.4 Potencial econòmic
◆ Import total rebut per via institucional i via privada en concepte de finançament

per a projectes i contractes durant els últims cinc anys.
2.1.5 Equipament científic inventariat
◆ Import total de l’equipament científic inventariat en el grup en els últims cinc

anys.
◆ Cal considerar els ajuts d’infraestructura de recerca (excepte l’import de la sub-

venció concedida l’últim any del període avaluat), la part inventariable dels projectes
de recerca, grups consolidats, projectes europeus, etc., i les adquisicions fetes amb fons
que provenen de contractes i convenis.

2.1.6 Qualitat del finançament
◆ Es basa en els cinc millors projectes/contractes en els quals l’investigador respon-

sable sigui membre del grup.
◆ El període a considerar són els últims cinc anys
◆ Se seguirà el barem de puntuació següent:

Punts
Contractes
◆ Projectes d’R+D (import únic o sumatori d’imports):
> 10 MPTA 7
entre 3 MPTA i 10 MPTA 4
< 3 MPTA 1
◆ Serveis 1
Projectes europeus
◆ Coordinador 10
◆ Associat 7
◆ Subcontractat 3
Projectes FEDER, FIS, PETRI, PNI+D, PSPGC, QF 5
Projectes OTAN 2
Projectes conjunts hispanonord-americans 2
Projectes d’investigació educativa 2
Accions integrades 2
Accions especials 1
Xarxes europees
◆ Coordinador 7
◆ Associat 4
◆ Subcontractat 1
Xarxes temàtiques CIRIT
◆ Coordinador 1
2.2 Importància relativa dels criteris
2.2.1 Producció científica 10%
2.2.2 Qualitat de la producció científica 30%
2.2.3 Potencial humà 10%
2.2.4 Potencial econòmic 15%
2.2.5 Equipament científic inventariat 15%
2.2.6 Qualitat del finançament 20%

3. MECANISME DE DESPESA DELS PUNTS

La subvenció concedida per equipament científic en convocatòria prioritzada per la
URV tindrà un equivalent en punts.

El valor d’aquesta equivalència es fixa en la fórmula següent:
Punts = 250 * (1-exp(-PTA/25.000.000)
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4. FACTOR DE PONDERACIÓ PER ALS EQUIPS DESTINATS A SERVEIS GENERALS
DE LA URV

Per tal de facilitar la localització d’equips als serveis generals de la URV, s’estableix
un factor de ponderació que farà disminuir el nombre de punts gastats amb l’obtenció
d’equipament científic per convocatòria.

El valor d’aquest factor de ponderació s’obté dividint per 1,25 els punts resultants.

5. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ

Cada any es calcularan els punts que corresponen als grups de recerca segons els
criteris esmentats en l’apartat 2. Els punts es podran acumular per un període màxim
(cinc últims anys). Any rere any s’actualitzaran els punts dels grups, de tal forma que es
vagin acumulant pel període assenyalat anteriorment.

Els punts corresponents al període 1994-98 es calcularan computant els punts de
cada grup de l’any 1998 i multiplicant-ho per 5.

La concessió d’equipament científic en convocatòria prioritzada per la URV durant
el període de càlcul suposa una despesa de punts per al grup, d’acord amb l’apartat 3.

Els punts disponibles del grup són el resultat de restar els punts gastats als punts acu-
mulats.

La participació en una convocatòria suposa l’aportació d’una sèrie de punts dispo-
nibles a un equipament científic.

Si diversos grups de recerca participen en una mateixa sol·licitud, els punts aportats
per cada grup han de ser proporcionals al cofinançament assumit pel grup. En cas que
sigui concedit l’equipament, a cada grup se li assignarà la despesa de punts que corres-
pongui a l’aportació efectuada en la sol·licitud.

Si un mateix grup participa en dues o més sol·licituds, haurà de distribuir els punts
disponibles, com a màxim, entre cada petició.

6. ORDRE DE PRIORITAT

Per a la prioritzar de les sol·licituds es consideren tant els punts disponibles dels
grups participants com l’import sol·licitat de la infraestructura, havent transformat prèvi-
ament aquest en punts.

Es calcula la diferència entre els punts disponibles i els punts de la infraestructura
demanada.

Les sol·licituds es prioritzaran segons la puntuació final en ordre decreixent.

10  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de
la Facultat d’Enologia, el qual figura com a annex:

REGLAMENT DE LA FACULTAT D’ENOLOGIA

Títol I. De la naturalesa i funcions

ARTICLE 1
La Facultat d’Enologia de Tarragona (DOGC núm. 2575 del 10-2-98) forma part de la
Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei 36/1991, de 30 de desembre (DOGC núm.
1541 del 15-1-1992), i dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, Decret 214/1994,
de 26 de juliol.

La Facultat d’Enologia de Tarragona és l’òrgan encarregat de la gestió i l’organitza-
ció dels ensenyaments universitaris d’Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat en Indús-
tries Agràries i Alimentàries, pla 1997 (BOE núm. 252 del 21-10-98), i de la
llicenciatura en Enologia, pla 1996 (BOE núm. 115 del 14-5-1997) destinats a l’obten-
ció dels títols acadèmics corresponents, així com d’aquells altres que s’hi puguin ads-
criure.

ARTICLE 2
Són funcions de la Facultat d’Enologia de Tarragona les que s’estableixen en els Estatuts
de la Universitat Rovira i Virgili, les normes que els desenvolupen per als centres i
aquelles altres que determini la normativa vigent.

Títol II. Dels òrgans de govern

ARTICLE 3
Els òrgans de govern de la Facultat d’Enologia de Tarragona són la Junta de Facultat, el
degà/ana, els vicedegans/nes i el secretari/ària.

ARTICLE 4
La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de representació i govern ordinari de la Facultat.

ARTICLE 5
La Junta de Facultat està constituïda per un màxim de 30 membres, dels quals el 50%
com a mínim han de ser doctors.
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La distribució dels membres serà la següent:
a) Representants del personal acadèmic vinculat a la Facultat, fins a un màxim del

60% del total de membres de la Junta, amb la distribució següent:
◆ El degà/ana, els vicedegans i el secretari/ària, que en són membres nats
◆ Catorze representants del personal docent i investigador, entre els quals figuraran:
Tots els membres dels cossos docents universitaris vinculats a la Facultat.
Una representació equitativa dels següents col·lectius, vinculats a la Facultat, amb

un mínim d’un representant:
◆ col·lectiu dels professors contractats
◆ col·lectiu del personal investigador i personal acadèmic en formació
b) Representants dels estudiants vinculats a la Facultat, elegits per aquest col·lectiu i

entre aquest, fins a un màxim del 30% del total de membres de la Junta.
c) Representants del personal d’administració i serveis vinculat a la Facultat, elegits

per aquest col·lectiu i entre aquest, fins a un màxim del 10% del total de membres de la
Junta. Un d’aquests representants serà el/la cap de la Secretaria.

Per a l’elecció dels representants corresponents i del degà/ana s’aplicarà la Norma-
tiva general d’elecció dels òrgans de govern de la Universitat Rovira i Virgili.

ARTICLE 6
Els membres de la Junta de Facultat són elegits pels respectius col·lectius, cada tres
anys, excepte els representants de l’alumnat, que ho seran en funció del que s’estableixi
als Estatuts de la URV.

ARTICLE 7
La Junta de Facultat té les competències que estableixen els Estatuts de la Universitat
Rovira i Virgili, totes les altres que les normes que els desenvolupen li atribueixin i les
que determina la normativa vigent.

ARTICLE 8
La Junta de Facultat serà convocada pel degà/ana o a petició d’una cinquena part dels
membres de la Junta. En aquest darrer cas, es convocarà en el termini de deu dies lec-
tius després que la petició hagi estat formalitzada a la Secretaria de la Facultat.

ARTICLE 9
En l’escrit de la convocatòria s’indicaran el lloc, l’hora de reunió i l’ordre del dia. A
més, s’hi adjuntarà una còpia dels documents que calgui, o bé, si s’escau, aquests es
dipositaran a la Secretaria de la Facultat.

ARTICLE 10
Els membres de la Junta de Facultat hauran de rebre la convocatòria amb una antelació
mínima de 48 hores.

ARTICLE 11
La Junta quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi és present la majo-
ria absoluta dels membres, sota la presidència del degà/ana o del vicedegà/ana en qui
hagi delegat, i el secretari/ària o la persona que el substitueixi o en qui delegui. En segona
convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de la primera, quedarà vàlidament cons-
tituïda si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del degà/ana o del
vicedegà/ana en qui hagi delegat, i el secretari/ària o la persona que el substitueixi o en
qui delegui. La Junta podrà acordar l’ajornament de la sessió per majoria dels presents.

ARTICLE 12
L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

ARTICLE 13
El secretari/ària de la Facultat actuarà com a secretari/ària de la Junta, i podrà ser substi-
tuït, en cas d’absència, per qui designi el degà/ana.

ARTICLE 14
El secretari/ària estendrà acta de cada sessió que faci la Junta, en la qual especificarà
necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i
temps en què s’ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions així com el con-
tingut dels acords adoptats.

Les actes s’aprovaran en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secre-
tari/ària podrà expedir un certificat sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat,
sense perjudici de l’aprovació posterior de l’acta.

ARTICLE 15
La Junta de Facultat debatrà i adoptarà acords i resolucions sobre els punts que constin
a l’ordre del dia. Això no obstant, la Junta podrà decidir, en el moment de constituir-se,
la inclusió de nous temes en l’ordre del dia si hi són presents tots els membres i se’n
declara la urgència pel vot favorable de la majoria.
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ARTICLE 16
Els acords, excepte els que s’expressen en els articles 23 i 24, es prendran per majoria
simple.

ARTICLE 17
Les votacions seran a mà alçada, a excepció d’aquelles resolucions o acords que afectin
els drets fonamentals de l’article 18.1 de la Constitució, o quan una quarta part dels
assistents a la Junta demani el vot secret.

ARTICLE 18
Els acords que adopti la Junta de Facultat seran efectius des del moment que s’aprovin,
si no és que el mateix acord disposa una altra cosa. Els acords esmentats seran públics i
es notificaran als òrgans de la Universitat que correspongui.

ARTICLE 19
Podran constituir-se, per acord de la Junta de Facultat, les comissions delegades que es
considerin oportunes. En fer-ho se n’haurà d’especificar la composició i les funcions.
Com a mínim es constituirà una Comissió Acadèmica.

ARTICLE 20
D’acord amb els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i amb la Normativa electoral
vigent, el degà/ana serà elegit per la Junta de Facultat d’entre els seus professors dels
cossos docents universitaris, amb dedicació a temps complet, i serà nomenat pel rector/
a. El mandat tindrà una durada màxima de tres anys i podrà ser renovat consecutiva-
ment una sola vegada.

ARTICLE 21
El degà/ana té les competències que li atribueixen els Estatuts de la Universitat Rovira i
Virgili i totes les altres funcions relatives al centre que aquest Reglament no atribueixi a
la Junta de Facultat.

ARTICLE 22
Els vicedegans i el secretari/ària són proposats pel degà/ana al rector/a, a qui correspon
el seu nomenament. Els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, les normes que els des-
envolupen i les que determinen la normativa vigent estableixen els requisits per al
nomenament i les atribucions.

ARTICLE 23
El degà/ana podrà ser destituït del càrrec d’acord amb el que estableix l’article 193 dels
Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.

Títol III. De la reforma

ARTICLE 24
El degà/ana, després d’haver consultat l’equip deganal, o bé una desena part dels mem-
bres de la Junta de Facultat poden proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual
requerirà l’acord de la majoria absoluta dels vots emesos.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest

Reglament, s’aplicaran la Llei 13/1989, d’organització, funcionament i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic i procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

Segona
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop sigui aprovat per la Junta de Govern de la

Universitat Rovira i Virgili.

11  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de
final d’estudis i els premis extraordinaris de doctorat, els quals figuren com a
annex:

PREMIS EXTRAORDINARIS FINAL D’ESTUDIS
CURS ACADÈMIC 1997-98

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Administració i Direcció d’Empreses Marta Moya Arévalo 2,17
Ciències Empresarials Elvira Vernet Moya 2,17
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FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Medicina Francisco Rodríguez Moranta 3,00
Fisioteràpia Ignasi Roca Bauza 3,12

FACULTAT DE QUÍMICA

Química Sergio Peris Campodarbe 2,05
Bioquímica Marta Segarra Blasco 2,10

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Pedagogia Joan Martínez Manent 2,54
Psicologia Sara Álvarez Ferrer 2,02
Mestre Míriam Díaz Navarro 2,49

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

ETI Química Industrial cap alumne compleix els requisits exigits
Enginyeria Química Pedro Martínez Conesa 2,53

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

ETI Electrònica Industrial Antonio Sarrau Peralta 2,13
ETI Electricitat cap alumne compleix els requisits exigits
ET Informàtica de Sistemes Néstor González Martínez 2,36
ET Informàtica de Gestió Montserrat Subirats Castell 2,56

FACULTAT DE LLETRES

Filologia (pla vell) cap alumne compleix els requisits exigits
Història General i Geografia (pla vell) cap alumne compleix els requisits exigits
Filologia Hispànica Carlos Gutiérrez Sanfeliu 2,77
Filologia Catalana Núria Comas Lou 2,85
Filologia Anglesa Fernando Romeu Esquerré 2,99
Història Meritxell Pérez Martínez 3,14
Geografia Jordi García Ventura 2,00
Antropologia Social i Cultural Tomasa Báñez Tello 2,48

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Dret Natàlia Mayo Queizan 2,28
Relacions Laborals Helena Domènech Clua 2,42

FACULTAT D’ENOLOGIA

ETA Indústries Agràries i Alimentàries Gerardo Alcober Dilla 2,00
Enologia Marta Conde Chijeb 2,51

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Infermeria Ramon Reig Llauradó 2,38

PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT CURS 1997-98

ÀREA TEMÀTICA A

Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia, Infermeria, i Psicologia
Dra. Getzane Carbajo Areitiobiritxinaga Departament de Psicologia
Dra. Núria Borrell Solé Departament de Ciències Mèdiques

Bàsiques

ÀREA TEMÀTICA B

Departaments d’Antropologia Social i Filosofia, Filologia Anglogermànica, Filologia
Catalana, Filologies Romàniques, Història i Geografia, i Pedagogia
Dr. Jordi Blay Boqué Departament d’Història i Geografia

ÀREA TEMÀTICA D

Departaments de Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Electrò-
nica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Química; Enginyeria Informàtica i Matemàti-
ques; Química Analítica i Química Orgànica, i Química Física i Inorgànica

Dr. Joan Ferré Baldrich Dept. Química Analítica i Química Orgànica
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12   Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova una modificació dels preus dels
serveis que ofereix l’STQ, el qual figura com a annex:

TARIFES DE CESSIÓ D’ÚS

LABORATORIS PER RECERCA I MUNTATGE DE PLANTES PILOT

Laboratori 1 setmana 1 mes 6 mesos 1 any 
35 m2 50.000 PTA 150.000 PTA 800.000 PTA 1.500.000 PTA
50 m2 70.000 PTA 200.000 PTA 1.100.000 PTA 2.000.000 PTA
65 m2 90.000 PTA 250.000 PTA 1.350.000 PTA 2.500.000 PTA

Nota: En cas de recerca precompetitiva, implantació d’un nou servei universitari o
creació d’una empresa a partir d’una iniciativa universitària, es podrà dispensar una
part o la totalitat del lloguer del laboratori durant el primer any d’activitat.

L’STQ ofereix la possibilitat de llogar dos o més laboratoris adossats per obtenir un
laboratori de dimensions més grans. Les superfícies que es poden obtenir en aquest cas
són: 70, 95 o 115 m mitjançant dos laboratoris i 105, 135 o 150 m mitjançant tres labo-
ratoris.

LOCALS DESTINATS A ACTIVITATS COMERCIALS

Laboratori 1 setmana 1 mes 6 mesos 1 any 
35 m 30.000 PTA 75.000 PTA 400.000 PTA 750.000 PTA
50 m 40.000 PTA 100.000 PTA 550.000 PTA 1.000.000 PTA
65 m 50.000 PTA 125.000 PTA 700.000 PTA 1.250.000 PTA

Igual que en el cas anterior, hi ha la possibilitat de llogar dos o més locals comerci-
als adossats per obtenir un espai de dimensions més grans. Les superfícies que es poden
obtenir són: 70, 95 o 115 m mitjançant dos locals i 105, 135 o 150 m mitjançant tres
locals.

DESPATXOS

Ocupació 1 mes 6 mesos 1 any 
Despatx compartit (1 lloc de treball) 20.000 PTA 110.000 PTA 200.000 PTA
Despatx sencer (2 llocs de treball) 40.000 PTA 220.000 PTA 400.000 PTA

Nota: En cas de recerca precompetitiva, implantació d’un nou servei universitari o
creació d’una empresa a partir d’una iniciativa universitària, es podrà dispensar una
part o la totalitat del lloguer del despatx durant el primer any d’activitat.

Nota: A totes les tarifes cal afegir-hi l’IVA vigent.

CESSIÓ D’UN LABORATORI DE 35 M2 I UN DESPATX

Ocupació 1 mes 6 mesos 1 any
Laboratori + despatx 175.000 PTA 950.000 PTA 1.750.000 PTA
Local comercial + despatx 100.000 PTA 550.000 PTA 1.000.000 PTA

Nota: En cas de recerca precompetitiva, implantació d’un nou servei universitari o
creació d’una empresa a partir d’una iniciativa universitària, es podrà dispensar una
part o la totalitat del lloguer durant el primer any d’activitat.

CESSIÓ DE MÉS D’UN DESPATX

Opcions 1 mes 6 mesos 1 any 
2 despatxos 72.000 PTA 400.000 PTA 720.000 PTA
3 despatxos 96.000 PTA 525.000 PTA 960.000 PTA

SERVEIS ADDICIONALS

Els clients que contractin els locals per dur-hi a terme activitats comercials disposen de
la possibilitat de tenir en xarxa, de manera opcional i independent, alguns dels serveis
següents:
Servei Preu 
Aire comprimit 10.000 PTA
Buit 10.000 PTA
Gasos per cromatografia 10.000 PTA
Aigua ultrapura de dues qualitats 15.000 PTA

SERVEIS INFORMÀTICS

Servei Preu 
Serveis de xarxa (accès al web, ftp, correu electrònic, etc.) Gratuït
Connexió a la xarxa de l’STQ 10.000 PTA
Servei d’impressió en xarxa (preu mensual) 5.000 PTA
Desenvolupament de projectes i assessorament en temes 
informàtics (preu/hora de tècnic) 4.000 PTA

Nota: A totes les tarifes cal afegir-hi l’IVA vigent.
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13  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova l’adhesió de la URV a la proposta
presentada pel Centre Unesco de Catalunya en què es demana que el Parlament
de Catalunya sol˙liciti la reforma de les estructures espanyoles de la Unesco, per-
què Catalunya i altres comunitats de nacions sense estat en puguin ser membres
associats.

14  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova donar suport als estudiants irani-
ans davant la intolerància del règim conservador i ultrareligiós de l’Iran.
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Càrrecs i personal

15  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria de places de pro-
fessors interins, associats i becaris, la qual figura com a annex:

CU CUI TU TUI CEU CEUI TEU TEUI ASSB AJ1 AJ2 Promocions Altres Cost plantilla 
càrregues 1999

Filologia Catalana
Actual 2 12 1 1 3 2 1 85.717.538 85.717.538
Plantilla 1999 2 9 4 1 59.100.040 670.356 59.770.396
Proposta 1999 2 12 1 1 3 75.066.762 75.066.762

Bioquímica i Biotecnologia
Actual 2 1 4 4 7 5 3 93.851.457 93.851.457
Plantilla 1999 3 4 4 6 3 4 92.761.608 670.356 93.431.964
Proposta 1999 2 1 4 4 7 5 3 93.851.457 93.851.457

Enginyeria Mecànica
Actual 3 5 2 1 9 3 6 3 3 132.546.284 5.356.730 137.903.014
Plantilla 1999 3 10 11 6 3 119.891.598 5.356.730 125.248.328
Proposta 1999 3 5 4 1 9 2 5,5 1 120.095.050 5.356.730 125.451.780

Pedagogia
Actual 3 10 7 8,5 1 2 107.759.150 107.759.150
Plantilla 1999 3 9 2 6 5,5 4 109.054.855 670.356 109.725.211
Proposta 1999 3 10 1 7 10 2 112.087.754 112.087.754

Història i Geografia
Actual 7 21 3 2 6 1 11,5 4 1 214.636.372 214.636.372
Plantilla 1999 7 23 1 4 6,5 4 181.258.475 3.705.492 184.963.967
Proposta 1999 7 21 3 2 6 1 8,5 2 200.150.918 200.150.918

Filologia Anglogermànica
Actual 1 1 9 1 1 1 12 80.838.907 80.838.907
Plantilla 1999 3 8 1 1 4,5 1 68.824.653 68.824.653
Proposta 1999 1 1 9 1 1 1 4 70.613.099 70.613.099

Infermeria
Actual 15 1 19,25 84.931.074 84.931.074
Plantilla 1999 16 13 75.745.546 75.745.546
Proposta 1999 15 1 14 78.220.387 78.220.387

Química Analítica i Química Orgànica
Actual 3 11 1 1 1 1 2,5 3 2 104.056.687 104.056.687
Plantilla 1999 3 13 5 2,5 4 110.256.427 110.256.427
Proposta 1999 3 11 1 1 1 4 1 3 108.987.475 108.987.475

Filologies Romàniques
Actual 2 9 2 8 5,5 95.399.305 95.399.305
Plantilla 1999 2 8 1 4 5 71.246.252 71.246.252
Proposta 1999 2 9 2 8 3 92.203.740 92.203.740

Química Física i Inorgànica
Actual 4 1 11 1 2 1 5 1 4 118.987.247 118.987.247
Plantilla 1999 4 14 3 7 3 114.459.058 1.024.068 115.483.126
Proposta 1999 4 11 1 2 1 2 3 1 2 112.607.199 112.607.199

Antropologia Social i Filosofia
Actual 3 8 2 1 57.021.795 57.021.795
Plantilla 1999 1 8 2,5 1 47.426.845 2.718.486 50.145.331
Proposta 1999 3 8 1 1 55.743.569 55.743.569

Enginyeria Química
Actual 3 3 14 9 2 2 1 8,5 12 1 225.832.455 225.832.455
Plantilla 1999 6 19 3 6 8 9 196.015.970 196.015.970
Proposta 1999 3 3 14 7 3 1 1 11,75 9 204.191.408 204.191.408

Dret
Actual 8 4 2 8 9 20 11 2 216.180.300 216.180.300
Plantilla 1999 9 16 2 11 15,5 8 218.872.499 218.872.499
Proposta 1999 8 4 2 8 12 21,5 8 1 218.755.017 218.755.017

Psicologia
Actual 2 11 2 1 3 1 15,5 1 113.889.367 113.889.367
Plantilla 1999 3 12 2 5 6 5 123.010.278 123.010.278
Proposta 1999 2 10 2 1 3 1 14 2 2 118.802.771 118.802.771
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CU CUI TU TUI CEU CEUI TEU TEUI ASSB AJ1 AJ2 Promocions Altres Cost plantilla 
càrregues 1999

Enginyeria Informàtica
Actual 2 6 1 1 29 5 2,5 184.140.576 5.356.730 189.497.306
Plantilla 1999 4 7 6 20 7,5 8 193.127.253 5.356.730 198.483.983
Proposta 1999 2 7 2 28 5 6,5 189.923.836 5.356.730 195.280.566

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Actual 2 3 25 3 7 144.131.125 6.021.876 150.153.001
Plantilla 1999 3 7 5 17 7,5 8 172.284.783 6.021.876 178.306.659
Proposta 1999 2 6 1 21 4 8 1 2 161.352.213 6.021.876 167.374.089

Gestió d’Empreses i Economia
Actual 1 3 2 19 1 1 28 6 13 2 307.599.284 307.599.284
Plantilla 1999 6 18 8 26 11 13 306.881.648 306.881.648
Proposta 1999 1 3 2 19 1 1 27 6 13 3 307.272.051 307.272.051

16  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria de places de cos-
sos docents.

17  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova la designació del Sr. Pere Clua
Ventura com a representant de l’alumnat a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
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Comissions delegades

18  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual s’aprova ratificar els acords de les comis-
sions delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

COMISSIÓ D’ECONOMIA, ORGANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES

SESSIÓ DE 31 DE MAIG DE 1999

1. S’aprova la compra de llicències de campus de Microsoft Office-Antivirus.
2. S’aprova el preu de venda del llibre Introducció a la biotecnologia ambiental:

solucions als problemes ambientals mitjançant sistemes biològics, per un import de
1.040 PTA.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

SESSIÓ DE 17 DE JUNY DE 1999

1. S’aproven els itineraris del curs 1999-2000.
2. S’aproven les modificacions dels plans d’estudis.
3. S’aproven els quadres de diversificació de matèries optatives en assignatures.
4. S’aproven la Memòria i el Pla d’Estudis d’Economia (només 2n cicle).
5. S’aprova el Pla d’Estudis nou d’Arqueologia.
6. S’aproven la Memòria i el Pla d’Estudis del graduat superior en Ciència i Mètode

en Infermeria.
7. S’aproven els criteris d’accés a l’ensenyament de 2n cicle d’Arqueologia.
8. S’aprova que l’EU de Turisme Bettatur organitzi el curs d’adaptació perquè els

alumnes de l’antic pla d’estudis de TEAT que hagin superat els tres cursos complets
obtinguin el títol de Diplomat/da en Turisme.

9. S’aprova que de manera extraordinària les pràctiques en empreses que realitzin
els alumnes de la Facultat de Química aquest estiu puguin ser reconegudes com a crè-
dits lliures.

10. S’aprova una concentració de docència en assignatures de 2n quadrimestre de
la Facultat de Química i la realització d’exàmens després de finalitzar les pràctiques.

SESSIÓ DE 12 DE JULIOL DE 1999

1.  S’aproven els itineraris i les modificacons d’itineraris del curs 1999-2000.
2. S’aprova la Normativa de matrícula de doctorat i les modificacions de la Norma-

tiva de doctorat.
3. S’aprova la Normativa d’accés al 2n cicle de Ciència i Mètode en Infermeria i

d’Economia.
4. S’aprova l’oferta d’assignatures extracurriculars.
5. S’aprova la Normativa d’avaluació global de l’ETSEQ.
6. S’aprova incloure l’alumne Joan Miquel Cid Segura a la llista d’alumnes que van

obtenir aprovat compensat el curs 1997-98 en l’assignatura de Química Analítica.
7. S’aprova el calendari acadèmic extraordinari per al curs vinent de l’ensenyament

de Ciència i Mètode en Infermeria.
8. S’acorda afegir els següents programes de postgrau i cursos d’extensió università-

ria  per al curs 1999-2000 a la relació inicial:

Postgrau
1r quadrimestre
Química ExperimentalDepartament de Química Analítica i Química Orgànica i

Departament de Química Física i Inorgànica
2n quadrimestre
Química ExperimentalDepartament de Química Analítica i Química Orgànica i

Departament de Química Física i Inorgànica

Cursos d’extensió universitària
1r quadrimestre
Prevenció de Riscos Laborals (diploma)Departament d’Enginyeria Química / Servei

de Tecnologia Química
Organització i Gestió d’Entitats Esportives (certificat d’aprofitament)Departament de

Pedagogia
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COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC

SESSIÓ DE 9 DE JULIOL DE 1999

1. S’aprova el canvi de dedicació de temps parcial a temps complet del Dr. Ignasi
Brunet Icart.

2. S’aprova la comissió de serveis del Dr. Xavier Farriol Roigés al Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

3. S’aproven aquests períodes sabàtics:
a) Dr. Diego López Bonillo: 12 mesos.
b) Dr. Jordi Carbonell Pallarès: 6 mesos.
Professors visitants:
a) Professor Antonios S. Krystadillis, de la Universitat de Tessalònica. Període: 15

dies. Retribució: 250.000 PTA
b) Professor George P. Philippidis, de la Universitat de Boston.
Període: 15 dies. Retribució: 400.000 PTA
c) Professora Pilar Carrasquer Oto, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Període: de gener a setembre del 2000. Retribució: sense cost.
d) Professor Pedro Hernan Vigier, de la Universitat Nacional del Sur de Bahía

Blanca.
Període: del 14 de juny al 31 d’agost de 1999. Retribució: 375.000 PTA
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Convenis

19  Acord de 13 de juliol de 1999, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

 
Conveni per acollir l’empresa NEMESIS, SCCL a la seu del Servei de Tecnologia

Química i per autoritzar-li l’ús d’espais i materials de la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació
Empresarial Química de Tarragona.

Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE) i
la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de col·laboració entre Lauren Film, SA i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Com-
plutense de Madrid/Reial Col·legi Complutense.

Conveni específic de cooperació entre la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Privada Reddis per a la rea-
lització de dos cursos d’extensió universitària.

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la
Universitat Rovira i Virgili per a la contractació conjunta d’un servei de promoció i
assessorament en la participació en el V Programa marc.

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

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 quinqueni 1993-97.

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 de cumplimentar 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 sigui aquest qui
resolgui.

2  S’acorda que a partir del curs 1998-99, l’enquesta d’avaluació del PAS es cumpli-
mentarà a través d’Internet mitjançant l’accés a una pàgina web. Així mateix,
s’acorda que els resultats d’aquesta enquesta seran reconeguts per cada persona
avaluada.

COMISSIÓ DE RECERCA

SESSIÓ DE 28 DE GENER DE 1999

1  S’acorda realitzar les modificacions tècniques necessàries per facilitar als grups les
dades corresponents als projectes, projectes europeus i contractes en vigència.

2  S’acorda establir el calendari de la convocatòria, amb aquestes dues premisses:

a) Obrir la convocatòria tan aviat com sigui possible
b) Mantenir la convocatòria oberta durant un mes

3  Dins els criteris de qualitat en la recerca de ciències socials i humanitats elabo-
rats per la subcomissió corresponent, s’acorda modificar l’expressió premis del
grup C per premis de 3a fila en coherència amb la resta del document.

4  En relació a les llistes de revistes s’acorda:

1 El departament ha de revisar les llistes de les àrees que li corresponen:
1.1 En cas que hi hagi una llista de revistes prioritzades per categories (A-D), el

departament la revisarà i hi farà les modificacions que cregui oportunes. Aquests canvis
es procuraran verificar amb informació externa a la URV.

1.2 En cas que no hi hagi una relació de revistes classificades per categories (A-D),
el departament n’elaborarà una de prioritzada pròpia que validaran:

a) Avaluadors externs de l’àrea respectiva
b) La CONACIT/ACEP o altres mitjans
2. El SGR assumeix les tasques següents:
2.1 Elaborar una llista provisional de les diverses àreees, basant-se en el llistat provi-

sional de la CONACIT.
2.2 Cas que alguna àrea no consti en aquest document, s’agafarà com a punt de

partida la llista de les Comissions Interuniversitàries d’Avaluació de les Ciències Socials
i Humanitats.

2.3 Si malgrat això encara queden àrees no cobertes, es demanarà a la CONACIT
que faci les gestions oportunes per arribar a un acord i es publiqui la llista d’aquestes
àrees que falten.

En el cas dels llibres: relació de col·leccions i editorials de referència.
El departament elaborarà una relació prioritzada d’editorials/col·leccions per àrees

que validaran:
a) Avaluadors externs de l’àrea respectiva
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b) La CONACIT/ANEP o altres mitjans
El termini per realitzar aquesta feina s’acaba el dia 1 d’abril de 1999.

5  S’acorda crear la subcomisió per establir criteris referents al personal tècnic de
suport a la recerca, en què participaran un membre del departament, bé de la
Comissió de Recerca, bé de la Comissió delegada d’Investigació i Relacions Inter-
nacionals.
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PRESES DE POSSESSIÓ

Junta de Govern de 29 d’abril de 1999

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
23-03-99 Luís Martínez Salamero Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
01-04-99 Josep Domingo Ferrer Sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
01-04-99 Ramon Leyva Grasa Sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
01-04-99 Josep Maria Jornet Domènech Secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
26-03-99 Francesca Fort Marsal Secretària del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom Departament Categoria
06-04-99 M. Rosa Nogués Llort Ciències Mèdiques Bàsiques TEU
06-04-99 Fernando Zamora Marín Bioquímica i Biotecnologia TU
06-04-99 Mercedes Gómez Arnaiz Ciències Mèdiques Bàsiques CEU
06-04-99 Francisco Javier Sureda Batlle Ciències Mèdiques Bàsiques TU

Junta de Govern de 4 de juny de 1999

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom Departament Categoria
30-04-99 Roger Cabré Rodon Enginyeria Electrònica, Elèctrica Automàtica TEU
30-04-99 Miguel Carlos Manjón Antolín Gestió d’Empreses i Economia TEU
30-04-99 Mercedes Peláez Marques Dret TEU
30-04-99 Ángel Urquizu Cavallé Dret TEU
09-05-99 Carlos Barberà Escoi Enginyeria Informàtica i Matemàtiques TEU
09-05-99 Maria Ángel Lanuza Escolano Ciències Mèdiques Bàsiques TEU
09-05-99 Catalina Jordi Amorós Gestió d’Empreses i Economia TEU
09-05-99 M.Victoria Sánchez Rebull Gestió d’Empreses i Economia TEU
09-05-99 Laura Román Martín Dret TEU
09-05-99 Juan Boada Grau Psicologia TU
09-05-99 Cristóbal Scott-Tennent Basallote Anglogermànica TU
09-05-99 Antoni Gavaldà Torrents Història i Geografia TU
09-05-99 Ana M. Ardèvol Grau Bioquímica CEU
09-05-99 Eudald Carbonell Roura Història i Geografia CU

Junta de Govern de 13 de juliol de 1999

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
01-07-99 Jaume Giralt Marcè Sotsdirector de l’ETSEQ

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom Departament Categoria
09-06-99 Joan M. Thomas Andreu Història i Geografia TU
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