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Informe del Rectorat

La Universitat Rovira i Virgili inaugurà el present curs acadèmic el proppassat 22 de
setembre. Enguany aquesta inauguració coincidí amb el fet que la nostra Universitat va
ser seu de l’obertura acadèmica del sistema universitari català i fou presidida pel presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. L’assistència de la resta de rectors i presidents dels
consells socials de les universitats catalanes, així com d’un bon nombre d’autoritats,
donà un caire molt institucional a l’acte.

D’altra banda, aquesta inauguració del curs, fou un motiu de satisfacció per a la
URV, ja que es realitzà a la sala d’actes de la recent acabada Facultat de Ciències Jurídi-
ques, al campus Centre, la primera fase del qual també va ser posada en marxa pel pre-
sident de la Generalitat de Catalunya.

L’activitat acadèmica dels nostres centres s’inicià el 27 de setembre amb tota nor-
malitat.

A banda dels diversos actes protocol·laris i docents de l’inici de curs en els diversos
centres de la URV, convé ressaltar que les activitats acadèmiques de les Aules d’Exten-
sió Universitària per a la Gent Gran s’iniciaren amb un acte inaugural el passat 21
d’octubre a l’Auditori Pau Casals del Vendrell, seguint la línia descentralitzadora ence-
tada ara fa un any.

Des de la URV havíem plantejat des de fa força temps a la Generalitat la possibilitat
més que real que considerés la creació d’un centre de recerca relacionat amb el món
de la química a Tarragona. Creiem que les possibilitats de l’entorn i la consolidació i la
solvència dels grups de recerca de la URV possibiliten aquest fet. Per això vam presen-
tar a la Generalitat el projecte del Centre d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
en Petroquímica. Ara fa un temps i dins de la política del Govern català de crear centres
de recerca específics a Catalunya, es va fer palesa la voluntat del Govern de crear l’Ins-
titut Català de Química i Energia. La nostra Universitat entén que, en la línia del pro-
jecte presentat, aquesta és una oportunitat important per avançar i sol·licitar a la
Generalitat formalment poder formar part d’aquest projecte. No cal dir que, per a la
URV, aquest pot ser un esdeveniment d’una gran importància per a la recerca. A més, la
magnitud i importància socioeconòmica del sector químic i energètic en general emfa-
titza encara més la rellevància que pot tenir aquest centre per a la nostra Universitat i
també per a les comarques meridionals de Catalunya, en les quals aquests sectors tenen
una implicació fonamental.

Els estudiants representen, per a la URV, un actiu imprescindible de present i de
futur. De present, com a usuaris d’un servei públic d’educació superior i com a agents
actius en el seu procés d’aprenentatge. De futur, perquè els lligams que la URV esta-
bleixi amb els titulats han de ser bàsics per a una cooperació personal i professional.

Des de l’equip de govern estem convençuts que el paper dels estudiants ha de ser
una línia d’actuació prioritària, encara que no estigui exempta de dificultats a causa
de, per exemple, les excessives càrregues lectives que condicionen en bona mesura
la involucració dels estudiants en la vida universitària. És per això que impulsarem
amb tots els mitjans possibles, i de fet ja ho estem fent, l’augment de la participació
dels alumnes en els òrgans de govern de la URV, així com la seva assitència en les
reunions dels òrgans col·legiats. Estem convençuts que la informació a través dels
mitjans tradicionals i de la nova tecnologia, l’augment de la comunicació i la situació
de les eleccions en els moments més convenients del calendari universitari, propicia-
ran la participació del col·lectiu.

La cultura de la qualitat i de l’avaluació sostinguda i continuada dels ensenyaments
i serveis a la nostra Universitat es troba en fase de fort arrelament. Per tal de donar-li
impuls i fer-la cada cop més propera, els dies 16 i 17 de setembre l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili celebra-
ren, al Paranimf, un taller sobre les accions postavaluació, amb una alta participació.



Full Oficial 29 / Junta de Govern de 27 d’octubre de 19997

Disposicions

1  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual es comunica al Govern de la Generalitat
de Catalunya la voluntat de la Junta de Govern de poder formar part del consorci
que permetrà la creació del Centre de Recerca de Química i Energia a Tarragona.

2  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova que la Comissió Delegada
d’Ordenació Acadèmica pugui estudiar i prendre les decisions corresponents
sobre la divisió del Departament de Gestió d’Empreses i Economia, per tal
d’informar-ne favorablement en la propera sessió del Claustre.

3  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la creació de la Comissió de
Seguiment del PEQ i la seva composició, que figura com a annex:

Dr. Josep Oliveras i Samitier, president
Dr. Josep Anton Ferré i Vidal, Consell Rectoral
Dr. F. Xavier Rius i Ferrús, Consell Rectoral
Dr. Jordi Cartañà i Solé, Gabinet Tècnic
Dr. Vicent S. Ferreres i Pavia, personal docent
Dra. Maria Rosa Fenoll i Brunet, personal docent
Dra. Misericòrdia Carles i Làvila, personal docent
Sra. Carme Crespo i Blàzquez, PAS
Sr. Jordi Mateu i Pozuelo, estudiant
Sr. Joan Carles Boronat i Rodríguez, Consell Social

4  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la modificació del Pressupost
1999, que figura com a annex:

Concepte Import
87 Incorporació de romanents
870 Incorporació romanent de tresoreria genèric 1998 41.568.171
871 Incorporació romanent de tresoreria afectat i especial 1998 2.159.765.379

TOTAL 2.201.333.550

91 Préstecs rebuts en moneda estatal
913 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic 1.748.000.000

TOTAL 1.748.000.000

INGRESSOS

Aplicació Explicació de l’ingrés Import
econòmica

Capítol III. Taxes i altres ingressos 0
Article 30. Taxes 0

3031 Taxes per drets d’examen
3032 Taxes per emissió de títols
3033 Taxes per certificacions
3039 Altres taxes

Article 31. Preus públics 0
312 Preus públics 0

3121 Matrícules
3122 Ingressos inape
3123 Beques família nombrosa
3129 Escoles adscrites

313 Altres preus públics 0
3131 Cursos de doctorat

319  0
3191 Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat (PAAU)
3192 Proves d’aptitud per a majors de 25 anys
Article 32. Prestació de serveis 0

323 Serveis universitaris generals 0
32301 Servei Lingüístic

 32302 Servei de Biblioteca 0
32303 Préstec Interbibliotecari
32304 Servei de Publicacions
32305 Unitat d’Audiovisuals
32306 Serveis diversos
32307 Servei d’Esports
32308 Instal·lacions Sant Jordi

Núm. 1-4
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Aplicació Explicacio de l’ingrés Import
econòmica
325 Serveis universitaris de transferència 0

32501 OTRI
32502 STQ

 32503 Servei Arqueològic
326 Aules d’extensió universitària 0

32601 Aula de Música
32602 Aula de Teatre 0

327 Serveis universitaris de recursos 0
32701 Servei de Recursos Tècnics
32702 Servei de Recursos Científics

329 Altres prestacions de serveis 0
 3291 Cursos de postgrau 0
 3292 Seminaris, congressos i simposis 0

3293 ICE (ingressos CAP) 0
3294 Universitat d’Estiu
3295 Servei Lingüístic

 3299 Altres prestacions de serveis 0
Article 33. Venda de béns 0

330 Venda de publicacions pròpies 0
333 Venda de béns de promoció 0
336 Venda d’impresos i sobres de matrícula 0
339 Altres vendes 0

Article 38. Reintegrament exercicis tancats 0
380 Reintegraments d’exercicis tancats
389 Altres reintegraments

Article 39. Altres ingressos 0
399 Altres ingressos 0

Capítol IV. Transferències corrents 0
Article 40. Transferències de l’Estat 0

401 Transferències de l’Estat 0
4011 Subvencions de la DGES 0

 4019 Altres subvencions de l’Estat 0
Article 41. Transferències org. autònoms administratius 0

411 Transferències d’org. autònoms administratius 0
Article 45. Transferències de la comunitat autònoma 0

450 Transferències de la Generalitat 0
 4501 Departament de Presidència 0
 45011 Subvenció nominativa
 45012 Subvenció Consell Social 0
 45013 Subvenció Servei Lingüístic 0
 45014 Subvencions tribunals concursos
 45015 Subvenció COU-PAAU
 45019 Altres subvencions 0

4502 Departament de Treball 0
45021 Subvenció ICE 0

 45029 Altres
4503 Departament d’Ensenyament 0
45031 Subvenció activitat ICE

 45039 Altres
Article 46. Altres adm. públiques locals 0

460 Subvencions ajuntament
462 Subvenció Diputació
469 Altres subvencions 0

Article 47. Subvencions entitats privades 0
479 Subvencions entitats privades 0

Article 49. Transferències de l’exterior 0
492 Transferències de la Unió Europea 0
499 Altres transferències de l’exterior 0

Capítol V. Ingressos patrimonials 0
Article 52. Interessos c/c 0

520 Interessos c/c
529 Altres interessos

Article 53. Dividends i participació en beneficis 0
537 Dividends i participació en beneficis

Article 54. Rendes béns immobles 0
540 Lloguer d’aules 0

Núm. 4
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Aplicació Explicacio de l’ingrés Import
econòmica
541 Lloguer instal·lacions Sant Jordi
549 Altres lloguers 0

Article 55. Concessions 0
550 Concessions 0
 5501 Concessions servei de fotocòpies
 5502 Concessions màquines expenedores

5503 Concessions servei de bar
559 Altres concessions

Capítol VII. Transferències de capital 0
Article 70. Transferències recerca Estat 0

701 Projectes de recerca 0
 7011 Ministeri d’Educació i Cultura 0

70111 Transferències de la CICYT 0
70112 Transferències de la DGES 0
70119 Altres transferències
7012 Ministeri d’Afers Exteriors 0
7013 Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
7014 Ministeri d’Afers Socials
7015 Ministeri de Sanitat i Consum 0

709 Altres transferències
Article 75. Transferències de capital de la Generalitat 0

751 Transferències de capital de la Generalitat 0
7511 Departament de Presidència 0
75111 Direcció General de Recerca 0
751111 Direcció General. Projectes 0
751112 Direcció General. Infraestructura 0
751113 Direcció General. Mobilitat
751114 Direcció General. Becaris
751119 Direcció General. Altres 0
75112 Direcció General d’Universitats 0
751121 Direcció General d’Universitats. Projectes 0
751122 Direcció General d’Universitats. Infraestructura 0
751123 Direcció General d’Universitats. Mobilitat
751124 Direcció General d’Universitats. Becaris
751129 Direcció General d’Universitats. Altres
75119 Altres direccions generals
7512 Departament de Cultura 0
751211 Departament de Cultura. Projectes 0
7513 Departament de Medi Ambient
7514 Departament de Sanitat i Seguretat Social
7515 Departament d’Indústria i Energia 0

759 Altres transferències
Article 76. Transferències d’ens locals 0

760 Transferències d’ajuntaments
761 Transferències de la Diputació. Infraestructura 0

7611 Diputació de Tarragona
 7619 Altres diputacions
769 Altres transferències

Article 77. Transferències d’entitats privades 0
779 Transferències de capital d’entitats privades 0

Article 79. Transferències exteriors 0
790 Transferències Comunitat Europea 0
799 Altres transferències

Capítol VIII. Actius financers 2.201.333.550
Article 83. Préstecs a curt termini 0

830 Préstecs a curt termini
Article 87. Incorporació de romanents 2.201.333.550

870 Romanent de tresoreria genèric 1998 41.568.171
871 Romanent de tresoreria afectat i especial 1998 2.159.765.379

Capítol IX. Passius financers
Article 91. Préstecs rebuts en moneda estatal 1.748.000.000

913 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic 1.748.000.000
TOTAL 3.949.333.550

Núm. 4
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5  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova el trasllat de les eleccions dels
estudiants del primer quadrimestre (novembre) al segon (març).

6  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova l’activació o l’anul·lació dels
cursos de doctorat i els programes de doctorat, que figuren com a annex:

◆ Activació del curs de postgrau Programes d’Immunització a Catalunya, proposat
per al curs acadèmic 1999-2000.

◆ Anul·lació dels següents cursos de postgrau del curs 1998-99:
- Activació en Geriatria
- Reeducació Funcional de les Lesions Ortopèdiques d’EEII
- Innovació, Disseny i Desenvolupament de Producte
- Química Experimental, 1a edició
- Química Experimental, 2a edició
◆ Anul·lació del curs de doctorat Enologia i Bioquímica del bienni 1998-2000.

Núm. 5-6
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Càrrecs i personal

7  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aproven les modificacions dels mem-
bres d’algunes comissions, que figuren com a annex:

COMISSIÓ DELEGADA D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS

Dr. Francesc Castells i Piqué, en substitució del Dr. Francesc Giralt i Prat
Dra. Lluïsa Vallès i Ferrer, en substitució de la Dra. Esther Forgas i Berdet

COMISSIÓ DELEGADA DE PROJECCIÓ EXTERIOR

Dra. Mercè Gisbert i Cervera, en substitució del Dr. Javier Arce Martínez
Dr. Joan Ramon Alabart Córdoba, en substitució del Dr. Francesc Castells i Piqué

COMISSIÓ DELEGADA DE PERSONAL ACADÈMIC

Dra. Lluïsa Vallès i Ferrer, en substitució de la Dra. Esther Forgas i Berdet

8  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual es ratifiquen els membres del Comitè de
Seguretat i Salut, creat en la Junta de Govern de 10 de març de 1997. La vacant
deixada pel Sr. Juan Antonio Taboada González serà coberta pel Sr. Ramon Alo-
guín i Pallach. 

9  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria
del personal de suport a la recerca i de l’Institut d’Estudis Avançats, que figura
com a annex:

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA PARTICIPACIÓ
DE GRUPS DE RECERCA

PRIMER

Concedir, per al primer any del programa, les subvencions indicades en l’annex I
d’aquesta Resolució als grups apuntats, els quals, d’acord amb el punt 5.f del preàmbul
de la convocatòria, signaran un contracte programa amb la Universitat Rovira i Virgili.

SEGON

La quantia total de les subvencions per a personal es calcula en funció del nombre de
mensualitats concedides, fins a un màxim de dotze per any, sobre la base d’un cost total
anual finançat per a cada beca o contracte, tenint en compte la modalitat, equivalent,
com a màxim, al 75% de les retribucions fixades a l’annex 1 de la Resolució de convo-
catòria per a les categories corresponents i la seva dedicació.

TERCER

Els candidats a les places hauran de complir els requisits establerts en el punt 2 de la
convocatòria.

QUART

Les sol·licituds hauran d’incloure la documentació següent per duplicat:
a) Instància segons el model de l’annex 2 d’aquesta Resolució, en què el sol·licitant

declari que compleix els requisits establerts en la convocatòria.
b) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
c) Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial o del títol oficial del

nivell de formació adient tenint en compte la modalitat.
d) Curriculum vitae.

CINQUÈ

El lloc per presentar la documentació és el Registre General de la Universitat Rovira i
Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona).

SISÈ

El termini per presentar la documentació finalitza el dia 20 de setembre de 1999.

SETÈ

El procediment dels selecció de candidats serà realitzat per una comissió específica, que
serà l’encarregada d’estudiar les sol·licituds presentades pels candidats a l’oferta especí-
fica, d’acord amb el model de l’annex 3 d’aquesta Resolució. La comissió específica
estarà formada, en cada cas, per l’investigador principal del projecte al qual s’adscriurà el
personal, el responsable del grup perceptor de l’ajut, la directora de l’Institut d’Estudis
Avançats, o persona delegada, i un representant del Servei de Recursos Humans.
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VUITÈ

Les comissions encarregades de seleccionar els candidats remetran a la Comissió
d’Investigació i Relacions Internacionals un breu informe del procés de selecció, que
inclourà la llista de candidats presentats, una llista prioritzada de fins a cinc candidats i
els motius de dita priorització, d’acord amb el model de l’annex 4 d’aquesta Resolució.

NOVÈ

La Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals, una vegada hagi verificat el pro-
cés de selecció, notificarà als grups la seva conformitat i lliurarà els fons que figuren en
l’annex 1 d’aquesta Resolució, a càrrec de l’aplicació pressupostària 1320 del codi pro-
grama 97 246D del pressupost de la Universitat.

DESÈ

Els grups receptors de la subvenció remetran a la Comissió d’Investigació i Relacions
Internacionals una còpia de la transferència corresponent al 25%, com a mínim, del
cofinançament que aporta el grup.

ONZÈ

La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la memòria final i el certificat
econòmic de despeses, assenyalats al punt 6 del preàmbul de la convocatòria.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL 
DE SUPORT A LA RECERCA A GRUPS DE RECERCA DE LA URV

PRIMER

Concedir les subvencions indicades en l’annex 1 d’aquesta Resolució als grups apun-
tats.

SEGON

La quantia total de les subvencions es calcula en funció del nombre de mensualitats
concedides, fins a un màxim de dotze per any, sobre la base d’un cost total anual finan-
çat per a cada beca o contracte, tenint en compte la modalitat, equivalent al 80% de les
retribucions fixades a l’annex 1 de la Resolució de convocatòria per a les categories
corresponents i la seva dedicació.

TERCER

Els candidats hauran de complir els requisits establerts en el punt 2 de la convocatòria.

QUART

Les sol·licituds hauran d’incloure la documentació següent per duplicat:
a) Instància segons el model de l’annex 2 d’aquesta Resolució, en què el sol·licitant

declari que compleix els requisits establerts en la convocatòria.
b) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
c) Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial o del títol oficial del

nivell de formació adient tenint en compte la modalitat.
d) Curriculum vitae.

CINQUÈ

El lloc per presentar la documentació és el Registre General de la Universitat Rovira i
Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona).

SISÈ

El termini per presentar la documentació finalitza el dia 20 de setembre de 1999.

SETÈ

El procediment de selecció dels candidats serà realitzat per una comissió específica,
que serà l’encarregada d’estudiar les sol·licituds presentades pels candidats a l’oferta
específica, d’acord amb el model de l’annex 3 d’aquesta Resolució. La comissió especí-
fica estarà formada, en cada cas, per l’investigador principal del projecte al qual s’ads-
criurà el personal, el responsable del grup perceptor de l’ajut, el vicerector d’Inves-
tigació i Relacions Internacionals, o persona delegada, i un representant del Servei de
Recursos Humans.

VUITÈ

Les comissions encarregades de seleccionar els candidats remetran a la Comissió
d’Investigació i Relacions Internacionals un breu informe del procés de selecció, que
inclourà la llista de candidats presentats, una llista prioritzada de fins a cinc candidats i
els motius de dita priorització, d’acord amb el model de l’annex 4 d’aquesta Resolució.
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NOVÈ

La Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals, una vegada hagi verificat el pro-
cés de selecció, notificarà als grups la seva conformitat i lliurarà els fons que figuren en
l’annex 1 d’aquesta Resolució, a càrrec de l’aplicació pressupostària 1320 del codi pro-
grama 97 246D del pressupost de la Universitat.

DESÈ

Els grups receptors de la subvenció remetran a la Comissió d’Investigació i Relacions
Internacionals una còpia de la transferència corresponent al 20%, com a mínim, del
cofinançament que aporta el grup.

ONZÈ

La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la memòria final i el certificat
econòmic de despeses, assenyalats al punt 9.4 de la convocatòria.

ANNEX I
LLISTA D’AJUTS CONCEDITS PER A LA PARTICIPACIÓ DE GRUPS DE RECERCA EN L’INSTITUT D’ESTUDIS AVANÇATS (IEA99)

1r any
Codi plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Titulació Especialitat TC/TP Mesos Subv. URV Cof. grup Total

1999IEA-16/1 Grup d’Investigacions Comelles Esteban, J. M. Personal tècnic FP 2n grau Informàtica d’Empreses TC 12 2.735.041 911.680 3.646.721
en Antropologia de suport-A

1999IEA-16/2 Personal tècnic Diplomat Biblioteconomia TC 12 3.132.959 1.044.320 4.177.279
de suport-B i Documentació

1999IEA-05/1 Grup de Recerca en Medicina Richart Jurado, C. Personal tècnic FP 2n grau Laboratori TP 12 1.276.361 547.000 1.823.361
Aplicada Hospital Joan XXIII de suport-A

1999IEA-05/2 Becari predoctoral/ Llicenciat Medicina, Biologia TC 12 965.192 415.000 1.380.192
de projecte

1999IEA-14/1 Química Quàntica Caballol Lorenzo, R. Becari postdoctoral Doctor Química Quàntica TC 6 0 1.508.473 1.508.473

1999IEA-14/2 Becari postdoctoral Doctor Química Quàntica TC 6 1.508.473 0 1.508.473

1999IEA-14/3 Becari postdoctoral Doctor Química Quàntica TC 6 1.131.355 377.118 1.508.473

1999IEA-07/1 Quimiometria i Qualimetria Rius Ferrús, F. X. Becari predoctoral Llicenciat Química TC 12 1.035.144 345.048 1.380.192

1999IEA-07/2 Becari predoctoral Llicenciat Química TC 12 1.035.144 345.048 1.380.192

1999IEA-07/3 Becari postdoctoral Doctor Química Analítica TC 12 2.262.710 754.236 3.016.946

1999IEA-01/1 Unitat de Micologia Guarro Artigas, J. Personal tècnic FP 2n grau Laboratori TP 12 1.367.521 455.840 1.823.361
de suport-A

1999IEA-01/2 Becari predoctoral/ Llicenciat Biologia TC 12 1.035.144 345.048 1.380.192
de projecte

1999IEA-01/3 Becari predoctoral/ Llicenciat Biologia TC 12 1.035.144 345.048 1.380.192
de projecte

– Funcionament – – – – 859.452 286.484 1.145.936

TOTAL 19.379.640 7.680.343 27.059.983

LLISTA D’AJUTS CONCEDITS PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA (PSR99)
Codi plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Titulació Especialitat TC/TP Mesos Subv. URV Cof. grup Total

1999PSR-21 Alimentació, Nutrició Fernández Ballart, J. D. Personal tècnic Diplomat Nutrició i Dietètica TC 12 3.300.000 877.279 4.177.279
i Salut Mental de suport-B

1999PSR-22 Anàlisi Territorial Anton Clavé, S. Becari predoctoral/ Llicenciat Geografia TC 12 1.104.154 276.038 1.380.192
i Estudis Turístics de projecte

1999PSR-01 Bioanalysis Bioengineering Katakis, I. Personal qualificat Llicenciat Química TC 12 2.409.997 2.400.000 4.809.997
Consortium Alcalá-Tarragona de suport

1999PSR-03 Bioquímica Enològica/ Arola Ferrer, L. Personal qualificat Llicenciat Bioquímica, Biologia, TC 12 3.847.998 961.999 4.809.997
Biotecnologia Enològica Mas Baron, A. de suport Química

1999PSR-16 Catàlisi Heterogènia Sueiras Romero, J. E. Personal qualificat Enginyer Enginyeria Química TP 12 1.923.999 481.000 2.404.999
de suport

1999PSR-06 Criptografia, Seguretat Domingo Ferrer, J. Personal qualificat Llicenciat, Matemàtiques, TP 12 1.923.999 481.000 2.404.999
i Comerç Electrònic de suport enginyer Informàtica

1999PSR-15 Cromatografia. Aplicacions Borrull Ballarín, F. Becari postdoctoral Doctor Química TC 12 1.810.168 1.206.778 3.016.946
Mediambientals

1999PSR-08 Cultura i Societat Anguera Nolla, P. Becari predoctoral/ Llicenciat Història Contemporània TC 12 1.104.152 276.040 1.380.192
de projecte

1999PSR-18 Dispositius, Sensors Correig Blanchar, X. Personal tècnic FP 2n grau Electrònica TC 12 1.823.361 1.823.361 3.646.722
i Sistemes VLSI de suport-A

1999PSR-09 Fenòmens de Transport Giralt Prat, F. Personal tècnic Enginyer Química, Mecànica TC 12 3.341.823 835.456 4.177.279
de suport-B tècnic

1999PSR-13 Física i Cristal·lografia Díaz González, F. M. Becari predoctoral/ Llicenciat, Física, Química, TC 12 1.104.154 276.038 1.380.192
de Materials de projecte enginyer Enginyeria

1999PSR-23 Grup d’Enginyeria Tèrmica Coronas Salcedo, A. Investigador Doctor Enginyeria Tèrmica TC 12 4.000.000 1.789.583 5.789.583
Aplicada

1999PSR-07 Grup d’Investigació Medir Mercè, M. Personal tècnic Diplomat Educació Primària TC 12 3.341.823 835.456 4.177.279
de Programes Educatius de suport-B professorat 
en Ciència i Tecnologia EGB
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Codi plaça Nom del grup Resp. sol·licitud Modalitat Titulació Especialitat TC/TP Mesos Subv. URV Cof. grup Total

1999PSR-14 Materials i Energies Salvadó Rovira, J. Personal tècnic FP 2n grau Mecànica TC 12 2.917.377 729.344 3.646.721
Renovables de suport-A

1999PSR-10 Microbiologia Ambiental Figueras Salvat, M. J. Becari postdoctoral Doctor Biologia Molecular TC 12 2.262.710 754.236 3.016.946

1999PSR-26 Modelització en Enginyeria Vega Fernández, M. L. Personal tècnic de Enginyer TP 12 1.670.912 417.728 2.088.640
Química suport-B tècnic

1999PSR-24 Organometàl·lics Claver Cabrero, C. Becari predoctoral/ Llicenciat Química TC 12 1.104.154 276.038 1.380.192
i Catàlisi Homogènea de projecte

1999PSR-17 Polímers Cádiz Deleito, V. Becari predoctoral/ Llicenciat Química TC 12 1.104.154 276.038 1.380.192
de projecte

1999PSR-25 Síntesi Estereoselectiva Castillón Miranda, S. Becari predoctoral/ Llicenciat Química TC 12 1.104.154 276.038 1.380.192
de projecte

1999PSR-02 Toxicologia i Salut Domingo Roig, J. L. Becari predoctoral/ Llicenciat TC 12 1.104.154 276.038 1.380.192
Mediambiental de projecte

1999PSR-20 Unitat de Recerca de Lípids Masana Marín, L. Investigador Doctor Bioquímica Clínica TC 12 4.000.000 1.789.583 5.789.583
i Arteriosclerosi

TOTAL 46.303.243 17.315.071 63.618.314

10  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la convocatòria de places de
professors associats i ajudants vacants, que figuren com a annex:

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE PROFESSORAT ASSOCIAT,
AJUDANT I INTERÍ

CONVENI D’OCTUBRE DE 1999

Departament Categoria Àrea de coneixement Membres del departament Membres del CPAPDJG/JPD

Enginyeria Electrònica, Elèctrica Associat Enginyeria de sistemes i automàtica President: Javier Maixé Altès, Vocals: F. Xavier Grau Vidal, TU URV;
i Automàtica Tipus 1, 2Q Docència: qualitat total a la TEU URV Francesc Díaz González, CU URV

9 crèdits indústria i les pròpies de l’àrea Vocals: Luís Martínez Salamero,
ETSE CU URV; Lluís Massagués Vidal,
Nre. de places: 1 TEU URV
1077

Enginyeria Electrònica, Elèctrica Associat Enginyeria de sistemes i automàtica President: Javier Maixé Altès, Vocals: F. Xavier Grau Vidal, TU URV;
i Automàtica Tipus 1, 2Q Docència: prevenció de riscos TEU URV Josep M. Poblet Rius, TU URV

9 crèdits industrials i les pròpies de l’àrea Vocals: Luís Martínez Salamero,
ETSE CU URV; Lluís Massagués Vidal,
Nre. de places: 1 TEU URV
1078

Enginyeria Mecànica Associat Mecànica de fluids President: Eugenio Valencia Vocals: Francesc Castells Piqué, CU URV;
Tipus 1, Docència: prevenció de riscos Leonardo, CU URV Roger Cabré Rodon, TEU URV
18 crèdits industrials i les pròpies de l’àrea Vocals: F. Xavier Grau Vidal,
ETSEQ TU URV; Josep Anton Ferré 
Nre. de places: 1 Vidal, CEU URV
936

Infermeria Associat mèdic Infermeria Presidenta: M. Jesús Aguarón Vocals: Josep M. Olivé Plana, TU URV;
Tipus 2, 2Q, Docència: infermeria medicoqui- García, TEUI URV Miquel López Tortosa, TEU URV
4,5 crèdits rúrgica, pràctiques clíniques, Vocals: M. Dolors Burjalès
EU Infermeria adscrita a la Fundació Santa Tecla Martí, TEU URV; M. Antònia
Hospital de Sant i les pròpies de l’àrea Martorell Poveda, TEU URV
Pau i Santa Tecla
Nre. de places: 1
547

Filologia Anglogermànica Associat Filologia anglesa Presidenta: Cristina Andreu Vocals: Esther Forgas Berdet, CU URV;
Tipus 1 Docència: les pròpies de l’àrea Jiménez, TU URV Montserrat Sanmartí Roset, TU URV
Curs acadèmic Vocals: Anthony David Pym,
18 crèdits TEU URV; Joaquim Romero 
Fac. de Lletres Gállego, TEUI URV
Nre. de places: 1
540

Gestió d’Empreses i Economia Ajudant LRU Economia aplicada President: Martín Oliva Furés, Vocals: Joan Pagès Galtes, CU URV;
1r cicle Docència: hisenda pública i sector CU URV Àngel Urquizu Cavallé, TEU URV
Temps complet públic i les pròpies de l’àrea Vocals: Agustí Segarra Blasco,
Fac. de Ciències TU URV; Misericòrdia Carles
Econòmiques Làvila, TEU URV
i Empresarials
Nre. de places: 1
1103

Medicina i Cirurgia Associat mèdic Medicina President: Cristòbal Richart Vocals: Alfredo Bardají Ruiz,
1r Tipus 1 Docència: medicina intensiva, Jurado, CU URV TU i URV; Joan Josep Vendrell
4,5 crèdits vinculació a l’Hospital Universitari Vocals: Alberto Martínez Vea, Ortega, TUI URV
Fac. de Medicina Joan XXIII i les pròpies TU URV; Francesc Vidal Marsal,
Hospital Universitari de l’àrea TU URV
Joan XXIII 
Nre. de places: 1
984
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Departament Categoria Àrea de coneixement Membres del departament Membres del CPAPDJG/JPD

Pedagogia Titular d’universitat Teoria de la història de l’educació Presidenta: Joana Noguera Vocals: Mercè Jordà Olives, TU URV;
interí Docència: història de l’educació dels Arrom, TU URV Montserrat Sanmartí Roset, TU URV
Temps complet Països Catalans i les pròpies de Vocals: Luís Fernando Valero
Fac. de Ciències de l’àrea Iglesias, TU URV; Josep González
l’Educació i Psicologia Agapito, CU URV
Nre. de places: 1
111

Psicologia Ajudant LRU Psicologia evolutiva i de l’educació President: Estanislau Pastor Vocals: Vicent Sebastià Ferreres
2n cicle Docència: desenvolupament cognitiu Mallol, CU URV Pavia, CU URV; Luís Fernando Valero
Temps complet i les pròpies de l’àrea Vocals: Anna López Puig, Iglesias, TEU URV
Fac. de Ciències de TU URV; Misericòrdia Camps
l’Educació i Psicologia Llauradó, TU URV
Nre. de places: 1
136
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Comissions delegades

11  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual es ratifiquen els acords de les comissions
delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

COMISSIÓ DE PROJECCIÓ EXTERIOR

SESSIÓ DE 14 DE JUNY DE 1999

S’acorda la concessió dels ajuts DRAC Estiu 99 a totes les sol·licituds presentades,
excepte les duplicades per dos alumnes de Química, a qui només s’atorga un ajut per
persona.

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS

SESSIÓ DE 28 DE JULIOL DE 1999

1. S’aprova el document “Tarifes per als centres adscrits...”
2. S’acorda:
2.1 L’aplicació dels criteris establerts en el document “Criteris de selecció... l’any 1999.”
2.2 El compromís d’estudiar el tema per a l’any 2000 i següents.

SESSIÓ DE 8 D’OCTUBRE DE 1999

1. En relació als criteris de priorització per a la mobilitat del professorat (TS), s’acorda:
1. Eliminar la paraula “nous” del punt 3 de l’annex 2.
2. Redactar de nou el punt 4 de l’annex 2, confiant a la responsable de l’ORI que

estableixi els ítems rellevants per a la valoració qualitativa.
3. Fixar l’import mínim de l’ajut en 60.000 PTA.

2. S’acorda:
1. Establir una comissió mixta CIRI/CR per revisar i millorar el programa d’avaluació

de la recerca.
2. Facilitar als grups participants en una determinada convocatòria, prèvia petició

adreçada al Vicerectorat, els punts obtinguts pels altres grups participants en la mateixa
convocatòria.
3. En relació a la resolució de la convocatòria PIR99, s’acorda:

1. Aprovar la llista prioritzada.
2. Concedir en la seva totalitat el finançament demanat pels grups participants a la

DGR i el cofinançament aportat per la URV per a cada sol·licitud. Ambdós conceptes
seran sufragats o per la subvenció de la DGR o per l’aportació de la URV a càrrec del
Fons FEDER o per ambdues fonts de finançament alhora.

3. Enviar a la DGR les dues sol·licituds d’import més gran de cada departament,
d’acord amb la priorització aprovada.

4. Concedir en la seva totalitat la sol·licitud del Servei de Recursos Científics, la des-
pesa de la qual anirà a càrrec dels Fons FEDER aportats per la URV.
4. S’acorda:

1. Denegar la petició del Dr. Enric Olivé perquè no compleix els requisits de les
bases de la convocatòria.

2. Denegar la petició del Dr. Francesc Díaz perquè no s’adequa a l’esperit de les
bases de la convocatòria.

3. La Comissió acorda que les sol·licituds d’autoritzacions del Vicerectorat per a la
participació dels nostres investigadors en les sol·licituds de projectes de recerca d’altres
institucions s’acompanyin d’un escrit justificatiu del sol·licitant adreçat al vicerector
d’Investigació i Relacions Internacionals.

COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 4 D’OCTUBRE DE 1999

S’acorda atorgar les següents beques:
◆ Beca de voluntariat lingüístic: Sra. Mònica Batet.
◆ Beca de dinamització lingüística en centres: Sra. Sílvia Veà, Sra. Teresa Izquierdo,

Sra. Lourdes Malgrat.

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS

SESSIÓ DE 10 D’OCTUBRE DE 1999

1. S’aprova la proposta d’adjudicacions de les beques de col·laboració amb la URV
per al curs 1999-2000, corresponents a les biblioteques de centre, als serveis centrals
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de biblioteca, a Informàtica, al Servei d’Esports, al Servei de Publicacions, als BACU
(Becaris d’Atenció a la Comunitat Universitària), a la Borsa de Treball i Habitatge, a
l’aula d’autoaprenentatge i a la col·laboració en l’avaluació del personal docent.

2. S’aprova la proposta de tramitació al Ministeri d’Educació i Cultura, per a la seva
aprovació definitiva, de les diverses beques de col·laboració amb els departaments per
al curs 1999-2000.

3. S’aprova la 2a convocatòria de l’any 1999 d’ajuts per a activitats culturals dels
estudiants.

COMISSIÓ D’ECONOMIA, ORGANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES

SESSIÓ DE 13 DE SETEMBRE DE 1999

1. S’acorda l’aprovació de la convocatòria RAM’99.
2. S’acorda l’aprovació de la convocatòria de cofinançament i equipament docent

per al 1999.

COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC

SESSIÓ DE 20 DE SETEMBRE DE 1999

S’aprova la modificació de la plantilla pressupostada aprovada en la Junta de Govern
del 13 de juliol de 1999, per tal que la plaça 738 del Departament de Gestió d’Empre-
ses i Economia figuri com a amortitzada.

SESSIÓ DE 6 D’OCTUBRE DE 1999 (EXTRAORDINÀRIA)

S’acorda la no renovació del contracte del Dr. Xavier Corbera Gordi, professor asso-
ciat de 18 crèdits del Departament de Psicologia.

SESSIÓ DE 13 D’OCTUBRE DE 1999

Aprovar l’annex següent a la convocatòria de places a cossos docents aprovada en
la junta de Govern del dia 13 de juliol de 1999:

◆ Departament: Pedagogia.
◆ Plaça: 1070.
◆ Categoria: Titular d’universitat.
◆ Perfil: Formació i actualització en la Funció Pedagògica. Desenvolupament i pro-

moció professional del docent.
◆ Tribunal titular:
President: Vicent S. Ferreres Pavia (CU, Universitat Rovira i Virgili).
Secretari: Bonifacio Jiménez Jiménez (TU, Universitat Rovira i Virgili).
◆ Tribunal suplent:
President: Ángel Pío González Soto (CU, Universitat Rovira i Virgili).
Secretària: Montserrat Guasch Garcia (TU, Universitat Rovira i Virgili).

COMISSIÓ DE PAS

SESSIÓ DE 22 DE SETEMBRE DE 1999

Ratificació de les propostes dels concursos per a les places següents:
◆ Tècnic de grup II del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica:
◆ Margarita Rebenaque Esteve.
◆ Tècnic de grup III de suport informàtic als ususaris de l’ETSE/ETSEQ:
◆ Marcos Simón Moreno.

Núm. 11
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Convenis

12  Acord de 27 d’octubre de 1999, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

Conveni entre el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a
Catalunya i la URV per a la realització de projectes d’avaluació institucional (programa
1999).

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

Conveni de col·laboració entre la URV i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Protocol de renovació del conveni general de col·laboració acadèmica, científica i
cultural subscrit entre la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i la URV.

Pròrroga del conveni amb AMERSAM (Aparcament i Mercats de Reus, SAM).

Conveni específic de cooperació entre la CIRIT i la URV per desenvolupar accions
del II Pla de Recerca de Catalunya durant l’any 1999.

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

Conveni entre la URV i l’Associació Cultural de la Gent Gran del Vendrell.

Conveni marc per a l’establiment d’un programa de mobilitat d’estudiants entre les
universitats estatals.

Conveni amb l’Associació Cultural de la Gent Gran de Tarragona.

Núm. 12
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 29 DE NOVEMBRE DE 1999

Informe del Rectorat

En el darrer Claustre, amb l’informe de gestió anual, es va fer el seguiment i la revisió de
l’acció de govern, exposant la situació de la Universitat en els seus aspectes més impor-
tants. També és ben cert que el mateix informe recollia quines eren les accions i actua-
cions que calia prioritzar en el període que tot just s’inicia un cop s’ha presentat
l’informe i el Claustre l’ha aprovat.

Són aquestes línies polítiques mestres que vull donar-vos a conèixer per tal que en
tingueu informació de primera mà.

Quant a política general, un cop aprovat el Pla Estratègic de Qualitat (PEQ) de la
nostra Universitat, cal que continuem donant impuls al que estan elaborant per la seva
banda els centres i els departaments. Aquest ha de ser un dels instruments indispensa-
bles per desenvolupar el pla general. Des de l’equip de govern s’estan concretant
acords, amb els centres i departaments, basats en el compromís de millora i en les dota-
cions econòmiques addicionals al pressupost ordinari, que han de revertir en una millor
qualitat de la docència, la recerca i la gestió.

Des de l’equip de govern és i continuarà sent prioritari obrir i refermar canals de
comunicació diferents als establerts per poder dialogar obertament amb tots els mem-
bres de la comunitat universitària.

La comunicació amb els responsables dels centres i dels departaments és absoluta-
ment necessària per a la Universitat. D’una banda, s’han transmès i discutit els objec-
tius, s’han debatut temes concrets i s’han confrontat les opinions i, en tot moment, tots
plegats hem intentat trobar el clima de receptivitat adient. Ja ho hem fet palès en moltes
ocasions: els responsables dels centres i dels departaments són i han de ser considerats
membres fonamentals de la direcció de la URV.

D’una altra banda, des de la Gerència s’impulsa una política de comunicació amb
els responsables dels serveis per fer paleses les línies d’actuació que s’han de desenvo-
lupar, afavorint, a la vegada, una visió transversal de l’organització que no farà sinó
facilitar la tasca que cada servei desenvolupa.

Una de les principals prioritats de la URV per a aquest futur proper és la revisió dels
plans d’estudi. Aquesta no és solament una voluntat sinó una necessitat per adequar els
plans d’estudi a la realitat present i futura, tot tenint en compte la importància de fixar
els objectius de la titulació. Uns objectius que s’han d’obtenir tenint en compte el que
es demana avui al titulat: coneixements, habilitats i actituds.

En el procés de revisió dels plans d’estudi de la URV ens juguem una part important
del futur, i cal que hi posem els esforços necessaris per no caure en arguments corpora-
tivistes ni proteccionistes.

En un context de creixent competitivitat entre universitats, a més de tenir l’oferta
d’ensenyaments adients i uns plans d’estudi ben dissenyats, cal també difondre adequa-
dament l’oferta arreu. Conscients d’aquest extrem, caldrà que potenciem totes les activi-
tats adreçades a divulgar la nostra oferta i, a la vegada, que reforcem la línia estratègica
prioritària reflectida en el PEQ, orientada a impulsar la interacció amb l’ensenyament
secundari, del qual rebem el 85% dels alumnes de nou ingrés als ensenyaments de la
URV.

A més a més serà del tot necessari, com de fet ja estem fent, continuar avançant en
l’avaluació dels ensenyaments, millorant la qualitat de la docència que impartim i
impulsant la introducció de les noves tecnologies en la docència.

S’han dut a terme moltes i diverses accions en l’àrea de recerca, cosa que ha suposat
un intens treball i un esforç notable de tota la comunitat universitària que hi ha participat.
Ara, però –un cop hem definit una política de recerca pròpia, hem millorat les estructures
i hem incentivat la qualitat amb els mecanismes d’avaluació adients–, no hem de perdre
el ritme quant al progrés continuat i sostingut de la relació amb l’entorn i contribuir deci-
didament el desenvolupament del territori i a la divulgació de la investigació. 

Un altre aspecte no menys important és l’increment de la transferència de coneixe-
ments de la URV a la societat, qüestió que, d’altra banda, hem definit en el PEQ com un
dels objectius estratègics.

La posada en marxa de la Fundació URV suposa un esforç important des de tots els
vessants, però és ben segur que de seguida veurem els resultats d’aquesta iniciativa
empresa per canalitzar la transferència de coneixements de la URV envers la societat.
Un cop s’hagin superat tots els tràmits fins al seu registre oficial en el Registre de Funda-
cions de la Generalitat de Catalunya, cal esperar que la seva actitud proactiva i dina-
mitzadora de l’interfície entre la URV i l’exterior esdevingui una de les funcions
essencials de la Fundació URV.

Full Oficial 29 
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El finançament de la Universitat és, sens dubte, un dels temes cabdals per poder
garantir el nostre futur. Aquests darrers mesos la problemàtica del finançament de les
universitats va sortir a la llum pública i arran de les diferències entre universitats catala-
nes pel que fa a la subvenció nominativa que reben de la Generalitat, es féu transpa-
rent. És evident que l’arrel veritable del problema està al voltant de la manca d’un
model de finançament de les universitats de Catalunya. Aquesta inexistència provoca
greuges i mancances molt importants i les universitats hem reclamat insistentment que
això es resolgui.

De moment, però, mentre això no se solucioni, la URV pateix i patirà greus man-
cances de finançament bàsic per poder avançar en els objectius que tenim plantejats.
Ara bé, malgrat aquest extrem, tots estem fent un esforç molt important per millorar la
qualitat de la nostra Universitat. El que és cert és que arribarà un moment que, si no es
resolen alguns aspectes lligats al finançament bàsic, certes accions que la URV neces-
sita desenvolupar perquè la societat li ho demana seran difícilment abordables.

Full Oficial 29 / Claustre Universitari de 29 de novembre de 1999
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Disposicions

1  Acord de 29 de novembre de 1999, pel qual s’aprova la designació de la Sra.
Isabel Baixeras i Delclòs com a síndica de greuges de la Universitat.

2  Acord de 29 de novembre de 1999, pel qual s’aprova el canvi de nom del Depar-
tament d’Informàtica i Matemàtica.

3  Acord de 29 de novembre de 1999, pel qual s’aprova el desdoblament del Depar-
tament de Gestió d’Empreses i Economia.

4  Acord de 29 de novembre de 1999, pel qual s’aprova que el Claustre insti a la
Junta de Govern que modifiqui els criteris de càlcul de la plantilla teòrica, apro-
vats el 29 d’abril de 1999, de manera que no tinguin com a conseqüència que hi
hagi assignatures obligatòries en uns ensenyaments que pel fet de ser incloses
com a optatives en altres acabin computant globalment menys crèdits que els que
tenen assignats als ensenyaments on són obligatòries. 
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JUNTA DE GOVERN DE 22 DE DESEMBRE DE 1999

Informe del Rectorat

L’aprovació dels pressupostos és un dels acords més importants que anualment pren la
Junta de Govern, ja que marca i condiciona l’acció política de l’any. 

El Pressupost per a 2000 manté la línia política exposada en el Pressupost per a
1999: de contenció de la despesa, de supressió de les despeses innecessàries, de priorit-
zació de l’augment de places del personal d’administració i serveis (PAS) i molt especi-
alment de les activitats que considerem estratègiques, sobretot les que han de permetre
començar a aplicar les mesures previstes en els plans estratègics dels centres i els
departaments.

L’estructura del pressupost és gairebé la mateixa que en anys anteriors i la majoria de
les partides únicament sofreixen l’increment de l’IPC, a excepció d’accions polítiques de
primer ordre que necessiten un suport econòmic específic per tirar-les endavant:

◆ Atendre els objectius de la planificació estratègica (64 milions de PTA), encara que
no és molt elevada en valor absolut, és un primer pas per atendre els objectius estratègics
prioritaris, complementats amb els recursos que arribin del Contracte programa.

◆ Incorporar el Contracte programa d’inversions, que augmenta sensiblement el
pressupost de la URV i consolida una situació que està fent possible tenir els nous edifi-
cis en un termini raonable.

Un dels objectius prioritaris en la política pressupostària ha estat i continua sent
poder equilibrar la despesa de personal amb la subvenció bàsica que rebem de la
Generalitat. Això ha de permetre tenir cobert el principal cost de la nostra Universitat a
partir del finançament que anomenem bàsic.

En el Pressupost per a 2000, les diferències entre el capítol I (personal) i la Subvenció
nominativa s’han reduït, però, com que no s’ha pogut fer efectiva tota la reducció dels
costos prevista en la reducció de plantilles, encara hi ha una minoració de 79,4 MPTA.

D’altra banda, amb les xifres del Pressupost per a 2000 s’està arribant pràcticament
al compromís del programa de govern de tendir a una plantilla del PAS que suposi el
31% dels costos del PAS+PDI.

La major novetat del pressupost d’enguany, però, és la incorporació de l’anualitat
de 2.188 MPTA del Contracte programa d’inversions de l’any 2000. Per aquest motiu el
Pressupost per a 2000 passa a la xifra global de 8.747 MPTA, mentre que el Pressupost
per a 1999 només era de 6.520 MPTA.

Pel que fa a la distribució del pressupost per capítols, es pot veure com la partida de
taxes i altres ingressos ha disminuït com a conseqüència de la previsió a la baixa de les
matrícules, i en l’apartat de despeses, cal destacar la reducció del capítol II respecte a
l’any anterior, ja que no apareixen en el pressupost per a 2000 les estructures de trans-
ferència, que ara s’integren en el pressupost propi de la Fundació URV.

Pel que fa al pressupost per programes, que ja fem des de fa 3 anys consecutius,
cada cop es transforma més en un vertader instrument explicatiu i de gestió de les polí-
tiques i prioritats de la nostra Universitat.

Des del Rectorat, i així ho vam fer constar en el programa de l’equip de govern, una
de les prioritats és establir un nou catàleg de llocs de treball del PAS per a la URV. Les
noves necessitats organitzatives, els desajustos en els mecanismes de promoció i avalua-
ció del catàleg i, finalment, la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya, fan convenient replantejar aquest tema.

Per disposar d’una organització més eficaç i eficient que s’adapti a les noves neces-
sitats operatives i tècniques, i per fer evolucionar l’organització funcional cap a l’orga-
nització per processos, generalitzant el concepte de treball per objectius concrets,
l’actual catàleg –que no està pensat amb aquesta filosofia organitzativa– s’allunya pro-
gressivament de la realitat i fa que el seu funcionament no sigui satisfactori.

És evident que hem d’incrementar la plantilla del PAS per tal de millorar la gestió,
però també és evident que l’esforç pressupostari aplicat en anys anteriors en places del
PAS i d’acord amb l’actual catàleg té un límit. Aquest límit ja està assolit i només
podrem fer créixer la plantilla del PAS a partir del contracte programa nou per a la
millora de la URV que s’ha de signar amb la Generalitat. Per tant, ens trobem ara per
ara en una situació insostenible: d’una banda, la plantilla no pot créixer i, d’una altra
banda, el cost de la plantilla s’incrementa.

Aquests motius, juntament amb l’imperatiu d’haver d’aplicar la Llei d’acompanya-
ment del pressupost de la Generalitat, que específicament fa per primera vegada
esment del PAS de les universitats i que no autoritza cap increment de la massa salarial
d’aquest colectiu, per sobre de l’IPC, a excepció de la creació de noves places, fan que
les motivacions per a la modificació del catàleg siguin absolutament determinants.

Full Oficial 29
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El proppassat 30 de novembre, el Claustre de la URV celebrà la seva sessió ordinà-
ria en què el síndic de greuges, Sr. Maties Vives, presentà el seu informe anual. Alhora
donà per finalitzada la seva tasca després dels cinc anys establerts als nostres Estatuts.
És evident que la comunitat universitària de la URV ha valorat molt positivament la seva
feina i el seu tarannà dialogant. D’altra banda el Sr. Maties Vives ha demostrat ser un
bon coneixedor de la nostra institució. Prengué el relleu la Sra. Isabel Baixeras, nova
síndica de la URV, el 14 de desembre, a la qual desitgem molts èxits.

També la URV ha continuat homenatjant persones il·lustres, implicades fortament
amb la nostra institució. Així, fou investit doctor honoris causa l’insigne compositor
Joan Guinjoan i Gispert, apadrinat per la Dra. Mercè Jordà, directora del Departament
d’Història i Geografia.

No podem, però, deixar passar un fet important que va servir per homenatjar l’histo-
riador que va donar nom a la nostra Universitat. Així, vam organitzar un cicle de confe-
rències i l’exposició ”Passió per Catalunya” al Paranimf del Rectorat per commemorar
els cinquanta anys de la mort d’Antoni Rovira i Virgili.

Full Oficial 29 / Junta de Govern de 22 de desembre de 1999
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Disposicions

1  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova el Pressupost de 2000.

2  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova el protocol d’acords amb
l’Ajuntament de Tarragona.

3  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la subrogació dels contrac-
tes de transferència a la Fundació URV.

4  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la proposta de modificació
del Reglament del personal acadèmic, que figura com a annex:

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE PERSONAL ACADÈMIC

Punt 1.2.1.1
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
ocupades interinament, amb caràcter temporal, amb idèntics requeriments de titulació
que els exigits per a la provisió.

Modificació
La Junta de Govern, a proposta dels departaments i després d’un informe del centre al

qual es vincula la plaça, pot determinar la conveniència que les places dels cossos
docents universitaris de nova creació o vacants siguin ocupades interinament, amb caràc-
ter temporal, amb idèntics requeriments de titulació que els exigits per a la provisió.

Punt 1.2.1.3
La resolució dels concursos correspondrà a una comissió composta per cinc profes-

sors dels cossos docents universitaris que ocupin una plaça d’igual o superior categoria
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, designats pel consell del departa-
ment al qual està adscrita la plaça convocada.

b) Dos professors especialistes en matèries relacionades científicament, designats pel
vicerector del 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 designat pel departament de l’àrea de coneixement per la qual es
convoca la plaça, no pertanyent a la Universitat Rovira i Virgili.

Modificació
La resolució dels concursos correspondrà a una comissió composta per cinc profes-

sors dels cossos docents universitaris que ocupin una plaça d’igual o superior categoria
a la de la plaça convocada a concurs, amb la distribució següent:

a) Tres professors de la mateixa àrea de coneixement o afí a la de la plaça convo-
cada, designats pel consell de departament al qual està adscrita. Com a mínim, un
d’ells no ha de pertànyer a la Universitat Rovira i Virgili. Entre aquests professors, el
departament en designarà el president.

b) Dos professors especialistes en matèries relacionades científicament, designats pel
vicerector del 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.

Punt 2.1.1.3.c
Tipus 3: professors contractats temporalment, proposats pels 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 càr-
rec, reduccions docents per activitat sindical, reforços docents excepcionals.

Modificació
Tipus 3: professors contractats temporalment, proposats pels 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. En aquest cas no
serà d’aplicació el que estableix aquesta mateixa Normativa quant a la forma de provisió.

Punt 3.1 Investigadors
Modificació
S’hi afegeix un apartat 16: Pel que fa als aspectes aplicables corresponents a llicèn-

cies i permisos, s’aplicarà el que disposa aquesta Normativa per als cossos docents uni-
versitaris –apartat 1.6.
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Punt 3.2.11 Becaris de recerca postdoctorals
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 post-
doctorals.

Modificació
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 els 8 crèdits anuals.

Punt 4.1.2 Becaris predoctorals
Els becaris 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.

Modificació
Els becaris ho seran de recerca i docència amb dedicació a temps complet amb la

finalitat de realitzar una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el con-
sell de departament els pot assignar una col·laboració en tasques docents no superior
als 8 crèdits anuals.

5  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova el calendari laboral de l’any
2000, el qual figura com a annex:

CALENDARI LABORAL
CALENDARI DE FESTES I TORNS DE NADAL PER A L’ANY 2000

Ordre de 29 de juliol de 1999 del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2000:

“a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2000 les següents:
1 de gener Cap d’Any
6 de gener Reis
21 d’abril Divendres Sant
24 d’abril Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig Festa del Treball
15 d’agost L’Assumpció
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre La Immaculada
25 de desembre Nadal
26 de desembre Sant Esteve
b) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) precedent, n’hi haurà una, a triar

entre el 6 de gener (Reis), el 24 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre
(Sant Esteve), que tindrà caràcter recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït
i no recuperable.”

Festes locals
Tarragona
19 d’agost Sant Magí
23 de setembre Santa Tecla

Reus
29 de juny Sant Pere
25 de setembre La Misericòrdia
D’altra banda, el Decret 205/1999, de 27 de juliol, suprimeix, només per a l’any

2000, com a festa fixa, el dia 24 de juny, Sant Joan, malgrat que no es treballarà, segons
l’acord assolit en el Consell de Treball de Catalunya.

Així mateix, i d’acord amb la mateixa disposició, els torns de permís per al període
de festes de Nadal corresponent a l’any 2000 són els següents:

1r torn
27, 28 i 29 de desembre (Amb la possibilitat d’afegir un dia a aquest torn, sempre que,

en funció de les necessitats del servei, consti el vistiplau del responsable de la unitat.)
2n torn
2, 3, 4 i 5 de gener

6  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la participació de la URV
com a patró de la Fundació Atapuerca.
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7  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aproven les correccions dels esta-
tuts de la Fundació URV, que figuren com a annex:

ARTICLE 11
On diu “28” hi ha de dir “22”; per tal que no sigui contradictori amb l’article 9.

ARTICLE 11
Se suprimeix el director general del Patronat i, per tant, es modifica l’article 16 relatiu al
director general substituint “... patronat, del qual forma part” per “... patronat, al qual
assistirà amb veu i sense vot”.

8  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aproven els ensenyaments de
postgrau i els cursos d’extensió universitària per al 1r quadrimestre del curs
1999-2000, que figuren com a annex:

CURSOS DE POSTGRAU

Enginyeria i Reenginyeria de Processos Químics Departament d’Enginyeria Química/ 
Servei de Tecnologia Química

Activació en Geriatria Departament de Medicina i Cirurgia
Fisioteràpia en les Alteracions Funcionals del Peu Departament de Medicina i Cirurgia
Enginyeria Química Avançada Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Emergències i Catàstrofes Departament d’Infermeria
Tecnologia Educativa: Disseny de Materials i d’Entorns de Formació Departament de Pedagogia
Gestió Integral en la Qualitat al Sector Vitivinícola Departament d’Enginyeria Química/

Servei de Tecnologia Química
Tecnologia Educativa: Disseny de Materials Multimèdia Departament de Pedagogia
Qualitat Total. European Foundation for Qualitay Management (EFQM) Departament d’Enginyeria Química/

Servei de Tecnologia Química
Qualitat Normes ISO 9000 Departament d’Enginyeria Química/

Servei de Tecnologia Química
Atenció Prehospitalària Urgent Departament d’Infermeria
Medi Ambient ISO 14001/EMAS Departament d’Enginyeria Química/

Servei de Tecnologia Química
Avaluació i Tractaments de les Alteracions de la Deglució Departament d’Infermeria
Prevenció de Riscos Laborals en el Sector Vitivinícola Departament d’Enginyeria Química/

Servei de Tecnologia Química
Compres i Logística Departament d’Enginyeria Química/

Servei de Tecnologia Química

CURS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Gestió de Residus Generats en el Laboratori Facultat de Química
Art, Cultura i Símbol. Lectures i Recorreguts Transculturals Departament d’Història i Geografia
Tecnologia Educativa: Disseny de Materials Multimèdia Departament de Pedagogia

9  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova l’activació o l’anul·lació dels
cursos de postgrau i extensió universitària i els programes de doctorat, el qual
figura com a annex:

◆ Anul·lació del curs de postgrau La Infermeria Davant de la Persona amb Discapa-
citat Física corresponent al curs acadèmic 1999-2000, proposat pel Departament
d’Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta.

◆ Aprovació del curs d’extensió universitària Comissariat d’Exposicions, que s’ha
d’iniciar el segon quadrimestre del curs acadèmic 1999-2000.

◆ Informar favorablement de l’anul·lació del programa de doctorat Variació i Canvi
Lingüístic corresponent al bienni 1998-2000.

10  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova que les activitats acadèmi-
ques susceptibles de tenir un reconeixement de crèdits lliures per als estudiants
quedin excloses de la normativa de cànons, sens perjudici que, a la vista de l’evo-
lució d’aquests tipus d’activitats, es pugui reconsiderar aquest acord amb vista a
cursos posteriors.
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Càrrecs i personal

11  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la designació dels següents
patrons, proposats per la Junta de Govern, per a la Fundació URV:

Dra. Misericòrdia Carles Làvila
Dr. Francesc Borrull Ballarín
Dr. Lluís Masana Marín
Dr. Francesc Giralt Prat

12  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova designar el Dr. Ángel-Pío
González Soto president de la Junta Electoral de la URV.

13  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova el canvi del Dr. Vicente
Antonio Martínez Abascal, a petició pròpia, per la Dra. Rosa Rodríguez Sánchez
com a membre de la Comissió Estatutària d’Avaluació del PAS.

14  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la designació de les places
vacants dels representants dels estudiants en aquests òrgans:

CONSELL SOCIAL
Sr. Jaso Escauriaza Franco

JUNTA ELECTORAL
Sra. Sílvia Benet Porta
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Comissions delegades

15  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual es ratifiquen els acords de les comis-
sions delegades de la Junta de Govern, que figuren com a annex:

COMISSIÓ DEL PAS

SESSIÓ DE 9 DE DESEMBRE DE 1999

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Convocatòria per proveir interinament una plaça de l’escala administrativa.
3. Convocatòria per proveir interinament la plaça de cap de Secció de Comptabili-

tat de l’escala de gestió.
4. Convocatòria d’oposicions de personal funcionari de l’escala d’auxiliar administratiu.
5. Convocatòria d’oposicions de personal funcionari de l’escala administrativa.
6. Convocatòria d’oposicions de personal funcionari de l’escala de gestió; Secció

d’Habilitació del Servei de Recursos Humans i Secció d’Afers Acadèmics del Servei de
Gestió Acadèmica.

7. Convocatòria d’oposicions de personal funcionari de l’escala de gestió de l’espe-
cialitat d’arxius i biblioteques.

8. Convocatòria d’oposicions de personal funcionari de l’escala tècnica, cap del
Servei de Recerca.

9. Procediment per cobrir vacants temporals del PAS.
10. Proposta per ratificar el candidat de la plaça de tècnic d’aplicacions del grup II

del Servei d’Informàtica. 
11. Convocatòria d’una plaça de personal laboral del grup I, de tècnic de Protecció

Radiològica.
12. Convocatòria d’una plaça de personal laboral de tècnic del grup II dels Recur-

sos Informàtics ETSE/ETSEQ.
13. Modificació de funcions.

COMISSIÓ DELEGADA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

SESSIÓ DE 25 D’OCTUBRE DE 1999

1. S’aproven les modificacions d’itineraris dels cursos 1998-99 i 1999-2000.
2. S’acorda aprovar les sol·licituds d’ampliació de crèdits lliures per al curs 1999-2000,

que només afectarà els alumnes del propi centre, excepte els d’Arqueologia. Els estudiants
les podran matricular en el període d’ampliació de matrícula de l’1 al 15 de novembre.

3. S’aprova que la Universitat donarà assessorament als centres adscrits per a la ges-
tió de la participació dels seus alumnes en programes europeus. En compensació la
Universitat rebrà cada any per aquesta col·laboració la quantitat de 100.000 PTA per
cadascun dels centres que hi participin. Aquesta quantitat s’hauria de revisar en funció
del treball realment realitzat per cada centre adscrit.

4. S’aprova l’exempció parcial del pagament de matrícula del programa de doctorat
Investigació i Innovació en Educació.

5. S’aprova la següent proposta de taxes de matrícula del CAP per al curs 1999-2000:
◆ Curs sencer: 42.756 PTA.
◆ Curs sencer amb convalidació d’un cicle: 26.722 PTA.
◆ Curs sencer amb convalidació de dos cicles: 10.689 PTA.
6. S’aprova la modificació de la Normativa del CAP.
7. S’aprova l’avaluació global de l’ETSEQ corresponent al curs 1998-99.
8. S’acorda integrar el professor Josep M. Escolà a l’Institut Universitari d’Arqueolo-

gia i Estudis del Món Antic, tot i que continuarà estant adscrit al Departament de Filolo-
gia Catalana.

SESSIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 1999

1. S’aproven les modificacions d’itineraris que s’han produït a partir de la reunió del
dia 25-10-99.

2. S’acorda aprovar la modificació de la taula d’adaptació de l’ensenyament propi
d’Arqueologia (P-1999).

3. S’aprova una adaptació extraordinària al pla nou d’Arqueologia per als alumnes a
qui mancava un màxim de 21 crèdits per finalitzar la carrera en el pla vell.

4. S’aprova que a la Facultat d’Enologia hi hagi una comissió acadèmica de la lli-
cenciatura d’Enologia i una altra d’Enginyeria Tècnica en Indústries Agràries i Alimentà-
ries, sense que aquest fet impliqui augmentar el nombre de vicedegans.
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5. S’aprova l’exempció econòmica parcial de l’import corresponent als comple-
ments de formació dels alumnes d’Enologia, procedents dels estudis de graduat en Eno-
logia i ETA: Indústries Agràries i Alimentàries.

6. S’aprova que, dins el punt “Matriculació de la Normativa del CAP”, en l’apartat
“Documentació necessària”, s’hi inclogui que l’alumne haurà de signar un imprès en
què accepti que si dins el termini estipulat no ha acreditat la finalització dels estudis
previs no podrà obtenir el CAP.

COMISSIÓ DELEGADA D’ECONOMIA, ORGANITZACIÓ
I INFRAESTRUCTURES

SESSIÓ DE 17 DE DESEMBRE DE 1999

1. Aprovació de la proposta de criteris per a l’elaboració de l’inventari patrimonial
de la URV.

2. Aprovació de les modificacions del Pressupost 1999 i aprovació de preus, de
vendes i de prestació de serveis.
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Convenis

16  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

Acord marc entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Reus.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Cultural de la Gent Gran
de Reus.

Conveni de col·laboració entre el Comisionat per a la Societat de la Informació, el
Comissionat per a Universitats i Recerca, la Universitat de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la
Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca, el Consorci
Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya. “La universitat digital, Laboratori de la SI”.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el British Council de
Barcelona.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i Miguel Torres, SA.
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JUNTA DE GOVERN EXTRAORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 1999

Disposicions

1  Acord de 22 de desembre de 1999, pel qual s’aprova l’adaptació del Catàleg de
llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV a la legislació
pressupostària de la Generalitat de Catalunya, que figura com a annex:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

LLEI DE PRESSUPOSTOS

La Llei 20/1998, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 1999 estableix:

TÍTOL III. DESPESES DE PERSONAL

Capítol I. Retribucions del personal

ARTICLE 22

Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de personal
a) Les diposicions incloses en aquest títol s’apliquen a tot el personal al servei de:
(...)
◆ Les universitats públiques catalanes.

ARTICLE 23

Retribucions del personal no laboral
23.1 Per a l’exercici del 1999, les retribucions íntegres del personal en actiu no sot-

mès a la legislació laboral, incloent-hi els alts càrrecs, experimenten un augment de
l’1,8% respecte a les fixades per a l’exercici del 1998.

ARTICLE 24

Retribucions del personal funcionari
24.1 Les retribucions a percebre el 1999 pels funcionaris (...) són les següents:
a) Sou i triennis (taula).
b) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any i s’acrediten els mesos de juny i

desembre, per un import d’una mensualitat de sou i triennis.
c) L’import del complement de destinació corresponent a cadascun dels nivells dels

llocs de treball (taula).
d) L’import del complement específic, que s’incrementa d’un 1,8% respecte als

aprovats per al 1998.
e) El complement de productivitat establert per l’article 103.1.c del Decret lesgisla-

tiu 1/1997, de 31 d’octubre, que retribueix el rendiment especial, l’activitat i la dedica-
ció extraordinàries, l’interès o la iniciativa amb què s’acompleixen les tasques inherents
al lloc de treball, d’acord amb els crèdits pressupostaris assignats per cada departament
a aquest efecte.

ARTICLE 25

Retribucions del personal laboral
24.1 Per a l’exercici del 1999, la massa salarial del personal laboral no pot experi-

mentar un augment global superior a l’1,8%, respecte a la corresponent per a l’exercici
del 1998, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.

ARTICLE 26

Adequació d’acords, convenis o pactes
No es pot signar cap acord, conveni o pacte en contravenció del que estableix

aquesta Llei. Els acords, els convenis o els pactes ja signats que impliquin creixements
retributius s’han d’adequar al que estableix aquesta Llei, i esdevenen així inaplicables
les clàusules que siguin contràries al que estableixen els article 23, 24 i 25 d’aquesta
Llei, que s’hi oposin o que resultin incompatibles.

Lleis d’acompanyament
Les anomenades Lleis d’acompanyament són les lleis que es publiquen al mateix

temps que les corresponents lleis de pressupostos anuals i que les desenvolupen o man-
tenen amb elles una certa relació de complementarietat.

La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro –Llei d’acompanyament dels pressupostos corresponents a l’any 1999– fa
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una especial referència al personal de les universitats públiques de Catalunya en el seu
article 2, del qual reproduïm els apartats 1 i 2. 

Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a
l’euro:

TÍTOL I. MESURES ADMINISTRATIVES

Capítol I. Mesures en matèria de personal

ARTICLE 2

Personal de les universitats públiques de Catalunya
2.1 Al personal funcionari d’administració i serveis de les universitats públiques de

Catalunya és aplicable la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, refosa pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i, en especial, els
preceptes relatius a l’adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària,
les condicions i els procediments d’accés, la provisió i la promoció, les situacions
administratives, els drets, els deures i les responsabilitats i el règim retributiu, amb les
adaptacions necessàries a les seves peculiaritats organitzatives i de funcionament.

2.2 Els crèdits destinats a complement específic, complement de productivitat i gra-
tificacions per serveis extraordinaris han d’ésser els que resultin de restar al cost de per-
sonal funcionari d’administració i serveis la suma de les quantitats que corresponguin a
l’esmentat personal pels conceptes de retribucions bàsiques, complement de destinació
i, si s’escau, complements personals transitoris.

CONCLUSIONS

Amb aquests antecedents, tenint en compte especialment el darrer paràgraf i consi-
derant que la mateixa normativa serà d’aplicació per a l’any 2000, amb l’increment que
correspongui per a aquest any, el càlcul del capítol I corresponent a la plantilla de PAS
per a l’any 2000 ha tenir en compte:

Massa salarial 1999 1.052.761.862 (A)
(incrementada amb el percentage previst del 2%)

Pressupost 2000
Sous + c. destinació + triennis + compl. personals  837.189.456 (B)
(incrementat amb el percentatge previst del 2%)

Disponible per compl. específic + productivitat:  215.572.407 (C=A-B)

Compl. específic + producitivitat en el Pressupost 2000  205.662.411 (D)
(incrementat amb el percentatge previst del 2%)

Disponibilitat en el Pressupost 2000  9.909.996 (C-D)
per a l’adaptació del Catàleg de llocs de treball

Atès el que disposa l’article 52 dels Estatuts de la Universitat i l’article 11 de la
Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques
catalanes;

Es proposa:
1. Suprimir els punts 5 i 7 dels principis bàsics i les disposicions addicionals b) i c)

del Catàleg de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat
Rovira i Virgili, aprovat per la Comissió Gestora del dia 3 de novembre de 1994.

2. Sense perjudici d’allò que disposa el punt anterior, aprovar que el personal que ja
hagi consolidat els complements de nivell i d’avaluació a la data d’entrada en vigor
d’aquest acord en seguirà gaudint en les condicions que la llei estableixi, sense que
això impliqui el dret a tornar a ser avaluat i/o informat de nou.

3. Derogar qualsevol normativa interna que sigui contrària a allò que es disposa en
els punts anteriors. 

4. Aquests acords entraran en vigor l’endemà que els hagi aprovat el Consell Social
de la Universitat Rovira i Virgili.
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 1999

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals i els tribunals:
Departament d’Antropologia Social i Filosofia

Sr. Gaspar Maza Gutiérrez
Sra. Lourdes Garcia Vinets

2. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals:
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Felipe Jiménez Blas

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Joan Carles Vallvè

Departament d’Història i Geografia
Sr. Alfons Garcia Rodríguez

3. S’aprova traslladar un expedient de doctorat de la Universitat de Barcelona a la
Facultat de Lletres:
Departament d’Antropologia Social i Filosofia

Sra. Maria Àngels Castillo Cano

4. S’aprova eximir de la matrícula de tutela acadèmica els alumnes estrangers:
Departament de Pedagogia

Sra. Carmen Aranguren Rincón
Sr. Adolfo Bartolomé Ayuso
Sr. Óscar E. Blanco Gutiérrez
Sra. Jeannett Castro de Bustamante
Sra. Rosalba Chacón Roa
Sr. Enrique Guerrero Cardenas
Sra. Patrícia Enríquez Coronel
Sr. Roman Hernándea Davila
Sr. Nery Hernández Montilla
Sr. Valentín Murgey
Sr. Omar Alfonso Pérez Díaz
Sra. Morelba Rojas Agostini
Sra. Zoraida B. Sayago Quintana

5. S’aprova el programa de postgrau del curs 1999-2000:
Ensenyament de postgrau Unitat Orgànica
Màster
Làser en Medicina i Cirurgia, Fonaments Dept. de Ciències Mèdiques 
i Aplicacions Bàsiques

7. S’ aproven les modificacions dels programes de doctorat:
Departament d’Enginyeria Química

Programa de doctorat Enginyeria Química i de Procés del bienni 1999-2001:
◆ Supressió dels cursos Educació en Enginyeria Química i Topics in Biochemical

Engineering.
◆ Canvi de caràcter del curs Air Pollution Control: passa de metodològic a afí.

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Programa de doctorat Antropologia de la Medicina del trienni 1998-2001: 
◆ Anul·lació del curs Treball d’Investigació, de 3 crèdits, del curs 1999-2000.

Departament de Medicina i Cirurgia
Programa de doctorat Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques del bienni

1999-2001:
◆ Canvi de caràcter dels cursos:
Formalització Especialitzada Postgrau passa de fonamental a afí.
Trombosi Coronària: Bases clomoleculars. Factors de Risc Trombogènic i Estudis

Epidemiològics. Nous Enfocaments passa d’afí a fonamental.
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SESSIÓ DE 25 DE NOVEMBRE DE 1999

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals i els tribunals:
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Ángel Rivero Jiménez

Departament de Medicina i Cirurgia
Sr. Joan Carles Vallvè Torrente

Departament d’Història i Geografia
Sr. Alfons García Rodríguez
Sr. Enric Aguilar Anfrons

2. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals:
Departament de Gestió d’Empreses i Economia

Sr. Miguel Carlos Manjón Antolín

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Òscar Pàmies Ollé

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sr. José Antonio Figueroa Pérez

3. S’aproven les modificacions dels programes de doctorat:
Departament d’Enginyeria Química

Programa de doctorat d’Enginyeria Química i de Procés del bienni 1999-2001:
Canvi de coordinador: en lloc del Dr. Joan Herrero el Dr. Reñé Bañares.
Canvi de professor del curs Dinàmica i Control de Processos: l’impartirà el Dr. Reñé

Bañares.

Departament d’Història i Geografia 
◆ Programa de doctorat Dinàmiques Socials en Temps de Crisi del bienni 1995-97:
Canvi del curs Les Revistes Il·lustrades, Suport i Vehicle d’Art a Catalunya en el Perí-

ode d’Entreguerres: passa d’afí a fonamental
◆ Programa de doctorat Ocupació del Territori: Interpretacions Històriques del

bienni 1994-96:
Canvi del curs Pedreres de Tàrraco: passa d’afí a fonamental.

4. S’aproven les adaptacions dels programes de doctorat:
Departament de Pedagogia

◆ Adaptacions al programa de doctorat Innovació i Investigació Educatives del
bienni 1999-2001:

Sra. Ana María Pérez Díaz
Sra. Belén Parera Pozuel
Sra. Àngels Puigdomènech

Departament de Medicina i Cirurgia
◆ Adaptació al programa de doctorat Salut Mental en l’Assistència Primària i Especi-

alitzada del bienni 1999-2001: 
Sr. José García Ibáñez
◆ Adaptació al programa de doctorat Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques del

bienni 1999-2001: 
Sr. Marc Soler Pont
◆ Ratificació de les adaptacions al programa de doctorat Mètodes de Recerca en

Ciències Clíniques, del bienni 1999-2001:
Sra. Elisabet Vecino Martínez
Sra. Rosa Jiménez Feijoo
Sra. Olga Salvadó Juncosa
Sra. Ana Ferrer Ribera
Sra. M. Teresa Garcia Vidal

Departament de Filologia Anglogermànica
◆ Adaptació al programa de doctorat Domini Lingüístic i Processos d’Identitat Lite-

rària del bienni 1998-2001:
Sra. Sofía Ariño Martí

Departament de Filologia Catalana
◆ Ratificació de les adaptacions al programa de doctorat Variació i Canvi Lingüístic:
Sr. Sebastià Anguera Martorell
Sra. Núria Bairaguet Montalban
Sr. Vicent Ramon Caballer Domènech
Sr. Carles M. Castellà Espuny
Sra. Maite Cot Ardèvol
Sra. Sílvia Cotaina Rodríguez
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Sra. Anna Domingo Palau
Sr. Antoni Grau Verdú
Sra. M. Teresa Izquierdo Salom

5. S’aprova traslladar els alumnes de doctorat perquè puguin llegir la tesi:
Departament de Gestió de Dret

Sra. Reyes Barrada Orellana

Departament d’Enginyeria Química
Sra. Ana Belén Prieto Valle

Departament de Filologia Catalana
Sra. Olga Cubells Bartolomé

6. S’aprova eximir de la matrícula de tutela acadèmica els alumnes estrangers del curs
1999-2000:
Departament d’Antropologia Social i Filosofia

Sra. Ana María Goetschel Garzón (Quito-Ecuador)
Sra. María Teresa de Jesús Mosquera de Saravia (Guatemala)
Sra. Patricia Peña Ruiz (Tlalpan-Mèxic)
Sra. Maria Antonia Pereira Resende de Pedroso de Lima (Lisboa-Portugal)

7. S’aproven les dates matrícula del període d’investigació dels programes de doctorat
del bienni 1999-2001 previstos per al 2n quadrimestre:

Del 21 al 25 de febrer de l’any 2000, exceptuant el programa del Departament de
Química Analítica i Química Orgànica, la matrícula del qual s’autoritza en el període
extraordinari dels alumnes de pla vell fixat entre el 16 i el 31 de maig de l’any 2000.

8. S’aprova l’obligatorietat de presentació de l’imprès de matrícula de tutela acadèmica
del curs 1999-2000 per als alumnes que dipositin la tesi doctoral el mes de desembre.

9. S’aprova el curs d’extensió universitària per al 2n quadrimestre del curs 1999-2000:
Cursos d’extensió universitària Unitat orgànica
Certificat d’aprofitament
Comissariat d’Exposicions Departament d’Història i Geografia

10. S’aprova anul·lar el programa de doctorat Variació i Canvi Lingüístic del bienni
1998-2000.

SESSIÓ DE 25 D’OCTUBRE DE 1999

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals i els tribunals:
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Òscar Pàmies Ollé

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Felipe Jiménez Blas

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sr. José Antonio Figueroa Pérez

2. S’aprova la modificació de les composicions de tribunals de de les tesis doctorals:
Departament d’Enginyeria Ouímica

Sr. Piotr Czejak

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sra. Milagros Pinón Paya
Sra. Teresa Margarita Torres López

3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals:
Departament de Gestió d’Empreses i Economia

Sr. Miquel Àngel Bové Sans

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sr. Andreu Romeu Moreno
Sra. M. José Brunet Reverte
Sra. Esther Cascón Pereira

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sra. Milagros Pinón Paya
Sra. Carme Ferré i Grau
Sra. Teresa Margarita Torres López

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Piotr Czekaj

Departament de Dret
Sr. Esteve Bosch Capdevila
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4. S’aproven les adaptacions dels programes de doctorat:
Programes del bienni 1999-2001

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
◆ Adaptacions al programa de doctorat Nutrició i Metabolisme:
Sra. Gemma Beltran Casellas
Sr. Pere Estupinyà Giné
Sr. Bernardino García Ramírez
Sr. Guillem Varell Truyols

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
◆ Adaptació al programa de doctorat Metodologia de la Investigació Biomèdica:
Sra. Kendra Catalina Rodríguez Morejón

Departament d’Història i Geografia
◆ Adaptaciopons al programa de doctorat El Projecte Europeu:
Sra. Imma Martínez Arellano
Sr. Joan Ramon Corts Salvat
Sr. Ángel José Quintano Abelló

Departament de Psicologia
◆ Adaptacions al programa de doctorat Cognició i Llenguatge: Processos i Diferències:
Sra. Ester Eulàlia Martínez Vera
Sr. Rafael Pallero Gonzalez
Sr. Josep Lluís Roig Serra
Sra. M. del Carmen Sánchez López
Sra. M. Dolors Vallduvi Botet

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
◆ Adaptacions al programa de doctorat Química en Processos i Productes Industrials:
Sra. M. Pilar Martí Borràs
Sr. Xavier Arnés Novau
Sr. Jaume Capdevila Aranda
Programes del bienni 1999-2002

Departament de Psicologia
◆ Adaptacions al programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge:
Sr. Joan Ramon Salvadó Vives
Sra. Teresa Viader Rapp

5. S’aproven el trasllat i les convalidacions dels programes de doctorat:
Programes del bienni 1999-2001

Departament de Gestió d’Empreses i Economia 
◆ Convalidació al programa de doctorat Economia i Empresa:
Sr. Javier Ponce Alifonso

Departament de Medicina i Cirurgia 
◆ Convalidació al programa de doctorat Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques:
Sra. Amèlia Torres Pérez

6. S’aproven les modificacions dels programes de doctorat:
Programes del bienni 1999-2001

Departament d’Enginyeria Química 
◆ Canvi de professor al curs Fenòmens de Transport del programa de doctorat Engi-

nyeria Química i de Procés. Dr. J. Bonet i Projecte de Tesi de 3 crèdits dirigit pels Drs. J.
Grifoll i Santiago Garcia Vallvé.

7. S’aproven els ensenyaments de postgrau i els cursos d’extensió universitària:
Curs 1999-2000, 1r quadrimestre, propostes fora de termini:
Ensenyament de postgrau Unitat orgànica
Màster
Enginyeria i Reenginyeria de Processos Departament d’Enginyeria Química/
Químics Servei de Tecnologia Química

Enginyeria Química Avançada Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química (matrícula 2a quinzena
de novembre); i inici del curs:
gener/febrer

Tecnologia Educativa: Disseny de Materials Departament de Pedagogia
i d’Entorns de Formació. Interuniversitari 

Diploma
Tecnologia Educativa: Disseny de Materials Departament de Pedagogia

Multimèdia 
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Ensenyament de postgrau Unitat orgànica
Gestió Integral de la Qualitat per al Sector Departament d’Enginyeria Química /
Vitivinícola Servei de Tecnologia Química

Certificat d’aprofitament
Qualitat Total. European Foundation Departament d’Enginyeria Química /
for Quality Mangement (EFQM) Servei de Tecnologia Química

Qualitat . Normes ISO 9000 Departament d’Enginyeria Química /
Servei de Tecnologia Química

Cursos d’extensió universitària

Diploma
Tecnologia Educativa: Disseny de Materials Departament de Pedagogia
Multimèdia

Curs 1999-2000, 2n quadrimestre:
Ensenyament de postgrau

Màster
Atenció Prehospitalària Urgent. Departament d’Infermeria
Interuniversitari

Certificat d’aprofitament
Medi Ambient. ISO 14001/EMAS Departament d’Enginyeria Química /

Servei de Tecnologia Química
Prevenció de Riscos Laborals Departament d’Enginyeria Química /
en el Sector Vitícola Servei de Tecnologia Química

Compres i Logística Departament d’Enginyeria Química /
Servei de Tecnologia Química

Emergències i Catàstrofes Departament d’Infermeria
Avaluació i Tractament de les Alteracions Departament d’Infermeria

de la Deglució
Activació en Geriatria Departament de Medicina i Cirurgia
Fisioteràpia de les Alteracions Funcionals Departament de Medicina i Cirurgia
del Peu

Cursos d’extensió universitària 

Certificat d’aprofitament
Gestió de Residus Generats en el Laboratori Facultat de Química
Art, Cultura i Símbol. Lectures i Recorreguts Departament d’Història i Geografia
Transculturals

8. S’aprova modificar el professorat que impartirà l’ensenyament de postgrau Gestió i
Direcció de Centres i Serveis per a la Gent Gran de l’Escola Universitària d’Infermeria
i de l’Escola Universitària de Treball Social.

9. S’aprova anul·lar l’ensenyament de postgrau La Infermeria Davant de la Persona
amb Discapacitat Física de l’Escola Universitària d’Infermeria i de l’Escola Università-
ria de d’Infermeria Verge de la Cinta.

SESSIÓ DE 29 DE SETEMBRE DE 1999

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

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Sr. Miguel Carlos Manjón Antolín
Sr. Miquel Àngel Bové Sans

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sr. Andreu Romeu Moreno 
Sra. M. José Brunet Reverte 
Sra. Esther Cascón Pereira

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sra. Milagros Pinón Paya
Sra. Carme Ferré i Grau
Sra. Teresa Margarita Torres López
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Departament d’Enginyeria Química
Sr. Piotr Czekaj

Departament de Dret
Sr. Esteve Bosch Capdevila

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

Departament de Filologia Catalana
Sr. Francesc Massip Bonet

Departament de Pedagogia
Sra. Rosa Maria Cesteros Fernandez

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Sr. Jaume Gené Albesa

Departament de Bioquímica i Biotecnologia 
Sr. Santiago Garcia Vallvè

3. S’aproven les modificacions dels programes de doctorat dels biennis 1998-99 i
1999-2001.

Programes del bienni 1999-2001
Departament d’Història i Geografia

Del programa de doctorat El Projecte Europeu, anul·lació del curs Condicions de
Vida i Comportaments i activació del curs La Transformació de la Família Europea.
Segles XIX i XX, metodològic, optatiu, de 3 crèdits i impartit pel Dr. Enric Olivé Serret.

Departament de Medicina i Cirurgia 
Modificació del programa de doctorat Salut Mental en l’Assistència Primària i Espe-

cialitzada: canvi de 4 crèdits a 3 del curs Radicals Lliures i Antioxidants. Indicadors de
l’Estrés Oxidatiu.

Programes del bienni 1998-2000
Departament d’Historia i Geografia 

Modificació del programa de doctorat El Projecte Europeu, anul·lació del curs Condi-
cions de Vida i Comportaments i activació del curs La Transformació de la Família Euro-
pea. Segles XIX i XX, metodològic, optatiu, de 3 crèdits i impartit pel Dr. Enric Olivé Serret.

4. S’aprova anul·lar els programes de postgrau del curs 1999-2000.
Departaments de Química Analítica i Química Orgànica i Química Física i Inorgànica

Anul·lació dels programes de postgrau Màster en Química Experimental, primera
edició, i Màster en Química Experimental, segona edició.

5. S’acorda per al curs 1998-99 mantenir els mateixos criteris de distribució del pres-
supost de doctorat que es van aplicar el curs 1997-98 i s’ajorna la distribució del milió
de pessetes per interdisciplinarietat.

6. S’acorda fixar el termini de la matrícula doctorat del 2 al 10 de novembre.

7. S’acorda fixar el termini de la matrícula de tutela acadèmica del 15 al 30 de novembre.

8. S’aprova traslladar els alumnes de doctorat:
Per continuar estudis a la URV:

Departament de Química Física i Inorgànica
Sra. Amaia Bastero Rezola

Per a la lectura de la tesi doctoral a la URV:
Departament d’Antropologia Social i Filosofia

Sra. Lourdes Garcia Viñetes

9. S’aproven les convalidacions als alumnes en programes de doctorat de la URV:
Departament de Química Física i Inorgànica

Sra. Amaia Bastero Rezola

10. S’aproven les adaptacions als alumnes en programes de doctorat
Departament d’Antropologia Social i Filosofia 

Sra. Carme Vila Rovira

Departament de Filologia Anglogermànica 
Sra. Àngels Orduño Cao

11. S’aprova el programa de postgrau Programes d’Immunització a Catalunya per al
curs 1999-2000 del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

12. S’acorda que els alumnes que reemprenguin la tasca d’elaboració de tesis docto-
rals per poder obtenir el diploma d’Estudis Avançats hauran de ser valorats pel tribu-
nal únic vigent en aquell curs per als altres alumnes que hagin seguit programes de
doctorat corresponents a la nova normativa.
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SESSIÓ DE DATA 27 DE JULIOL DE 1999

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals: 
Departament de Pedagogia 

Sra. Rosa Maria Cesteros Fernández

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Sr. Jaume Gené Albesa

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sr. Santiago Garcia Vallvé

2. S’aproven el tribunals de les tesis doctorals: 
Departament de Pedagogia 

Sra. Rosa Maria Cesteros Fernandez

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Sr. Jaume Gené Albesa

Departament de BioquImica i Biotecnologia
Sr. Santiago Garcia Vallvé

3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals:
 Departament d’Antropologia Social i Filosofia

Sra. Maria Cristina Sacristán Gómez

Departament d’Enginyeria Química
Sra. Montserrat Rovira Bru

Departament de Psicologia
Sra. Laura Viallres Bermejo
Sr. José Diego Vargas Cano

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Maria Cabré Bargalló

4. S’aproven els canvis dels programes de doctorat dels departaments: 
Departament de Psicologia

Modificació del programa de doctorat del trienni 1999-2002 Ciència Cognitiva i
Llenguatge. S’oferten dos itineraris curriculars per als alumnes, un per al bienni 1999-
2001 i l’altra per al trienni 1999-2002.

Modificació del programa de doctorat del bienni 1999-2001 Cognició i Llenguatge:
Processos i Diferències. S’anul·la el curs Models Teòrics i Perspectives d’Intervenció en
Intel·ligència i Superdotació i s’activa el curs Investigació Psicoeducativa en Estratègies
d’Aprenentatge, fonamental, de 3 crèdits, impartit pel Dr. Carles Monereo.

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Anul·lació del programa de doctorat Enologia i Bioquímica del bienni 1998-2000.

Departament d’Història i Geografia
Canvis del programa de doctorat El Projecte Europeu del biennni 1998-2000
Canvi de caràcter del curs Feminisme i Estat del Benestar que passa de metodolò-

gica a fonamental.
Canvi de professors del curs Les Aportacions de l’Ensenyament de la Història de les

Ciències Socials al Xoc de Cultures del Segle XII: l’impartirà el Dr. A. Gavaldà.

5. S’anul·len els següents ensenyaments de postgrau del curs 1998-99:
Activació en Geriatria i Reeducacio Funcional en les Lesions Ortopèdiques d’EEII

del Departament de Medicina i Cirurgia.
Innovació, Disseny i Desenvolupament del Producte del Departament d’Enginyeria

Mecànica.

6. S’aproven els trasllats d’expedients d’alumnes de doctorat:
Departament de Filologies Romàniques

Sra. María Luisa García de Oteyza
Sr. Josep Artigas Prous

Departament de Dret
Sr. José Luís Beato García
Sr. Antoni M. Jordà Fernàndez
7. S’aprova modificar els crèdits dels mòduls del màster Prevenció de Riscos Labo-

rals, que passen de 10 a 25 crèdits:
Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Seguretat en el Treball.
Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Higiene Industrial.
Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Medicina, Ergonomia i Psicologia Aplicada.
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COMISSIÓ DE DOCÈNCIA I CONVALIDACIONS

SESSIÓ DE 9 DE DESEMBRE DE 1999

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

Departament de Pedagogia
XXIII Setmana Pedagògica. S’aprova adreçar-la a genèric.

2. S’aprova reconèixer com a crèdits de lliure elecció les activitats següents:
Coral URV: 2 crèdits quadrimestralment (4 crèdits anuals), acumulables cada curs.
Orquestra XVI-XXI: 2 crèdits quadrimestralment (4 crèdits anuals), acumulables

cada curs.

3. S’aproven les sol·licituds de convalidació, adaptacions i reconeixement de crèdits
dels alumnes de centres adscrits.

4. S’aprova ratificar la resolució, dictada pel degà de la Facultat de Ciències Jurídi-
ques, sobre la sol·licitud de reconeixement de crèdits de l’alumne Antonio Ollé
Arrola.

SESSIÓ DE 10 DE JUNY DE 1999

1. S’aprova reconèixer com a crèdits de lliure elecció les activitats següents:
Activitats noves
URV/Universitat Catalana d’Estiu.
S’aprova el reconeixement d’1 crèdit.
“Esperances i riscos del desenvolupament de les infraestructures: de la cultura a

l’economia. El cas del Camp”
Modificacions d’activitats

Departament de Pedagogia
XXIV Setmana Pedagògica. S’aprova adreçar-la a genèric.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut/Hospital Universitari Sant Joan
Ètica i Salut. S’aprova adrecar-la a genèric.

Departament de Pedagogia
Jornades d’Atenció Educativa a la Diversitat: “El Subjecte amb conducta violenta”,

URV/Creu Roja.
S’aprova adreçar-la a genèric.
Vè Seminari de Dret Internacional Humanitari
S’aprova la reducció del nombre de crèdits d’1,5 a 1.
S’aprova el reconeixement de crèdits de cursos d’estiu realitzats mitjançant l’Institut

Joan Lluís Vives d’universitats públiques

2. S’prova l’oferta de crèdits lliures del curs 1999-2000.
S’aprova l’oferta d’assignatures curriculars.

3. S’aproven les sol·licituds de convalidació dels alumnes de l’EU de Turisme Bettatur.

COMISSIÓ DE RECERCA

SESSIÓ DE 22 D’OCTUBRE DE 1999

1. La Comissió acorda aprovar la llista prioritzada de les sol·licituds dels becaris
predoctorals DGR (Fl/FlAP99).

2. S’estableix una comissió mixta CIRI/CR per revisar i millorar el programa d’avalu-
ació de la recerca.

3. La Comissió Mixta CIRI/CR es reunirà periòdicament cada dues o tres setmanes. 

SESSIÓ DE 17 DE MAIG DE 1999

1. Es valoren els punts acumulats pels grups participants i es distribueixen els ajuts
en la convocatòria de 1999 segons la vàlua d’aquests grups, sense tenir en compte els
altres factors descrits en el procediment. La totalitat de factors començarà a aplicar-se a
partir de l’any 2000, una vegada es disposi de les dades de distribució del personal de
suport a la recerca dels diferents grups.

2. Quan dos grups obtinguin una puntuació similar, es prioritzarà aquell dels dos
que no compti amb personal de suport en l’actualitat.

3. S’introdueix el concepte sumatori d’imports en l’apartat Contractes: Projectes
d’R+D corresponent al criteri qualitat del finançament.

4. S’informa per correu electrònic els grups que participen en cada convocatòria
dels punts obtinguts.

5. Les convocatòries de IEA99 es tancaran el dia 30 de juny de 1999.
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SESSIÓ DE 23 D’ABRIL DE 1999

1. S’inclou la proposta IV com a criteri de qualitat de la recerca dins el document
Avantproposta de priorització de becaris predoctorals (DGR, DGES).

2. Es presenta el document Avantproposta de priorització de becaris predoctorals
(DGR, DGES) a la Junta de Govern del dia 3 de juny de 1999 perquè l’aprovi.

3. Es demanaran deu ítems dels últims cinc anys per avaluar la qualitat de la recerca
als grups de recerca de la URV que vulguin participar en qualsevol de les futures convo-
catòries de programes propis o aliens per a 1999 en què la URV hagi d’establir una prio-
rització. En el cas de les Ciències Humanes i Socials, es demanarà als grups corres-
ponents que enviïn una autoavaluació i una llista d’avaluadors externs si no es té la llista
de revistes o editorials d’algun dels ítems enviats. 

4. Es mantindrà el programa d’ajuts a la mobilitat de tercer cicle dins els programes
propis de la URV, una vegada hagin estat incloses les modificacions aportades.

5. S’aproven les bases i els impresos (vid. l’annex 7: Programa d’ajuts a la mobilitat
de tercer cicle).

6. Es presentarà el programa d’ajuts a la mobilitat de tercer cicle a la Junta de
Govern del dia 3 de juny de 1999 perquè l’aprovi.

7. Es manté el programa d’ajuts a congressos, jornades i seminaris de la URV amb la
seva estructura actual.

8. Se n’aproven les bases i els impresos (vid. l’annex 8: Programa d’ajuts a congres-
sos, jornades i seminaris de la URV). 

9. Es presentarà el Programa d’ajuts a congressos, jornades i seminaris de la URV a
la Junta de Govern del dia 3 de juny de 1999 perquè l’aprovi.
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PRESES DE POSSESSIÓ

Junta de Govern de 27 d’octubre de 1999

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
19-07-99 Dr. Juan Ramon Alabart Córdoba Director del Departament d’Enginyeria Química
01-09-99 Dr. Rodolfo Cortés Cortés Director de l’Institut Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic
01-10-99 Sra. Rosa Aparicio Casals Sotsdirectora de l’Escola Universitària d’Infermeria
01-10-99 Sra. Dolors Burjalès Martí Secretària de l’Escola Universitària d’Infermeria

Junta de Govern de 22 de desembre de 1999

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
23-03-99 Dr. Luís Martínez Salamero Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
19-07-99 Dr. Juan Ramon Alabart Córdoba Director del Departament d’Enginyeria Química
09-11-99 Dr. Juan Francisco García Bascuñana Secretari del Departament de Filologies Romàniques
09-11-99 Dr. Carlos Martín Vide Director del Departament de Filologies Romàniques

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom Departament Categoria Àrea de
coneixement

07-02-99 Dr. Xavier Correig Blanchar Enginyeria Electrònica, Elèctrica CU Tecnologia Electrònica
i Automàtica  

30-04-99 Sr. Miguel Carlos Manjón Antolín Gestió d’Empreses i Economia TEU Economia aplicada
09-05-99 Dr. Cristóbal Scott-Tennent Filologia Anglogermànica TU Filologia anglesa
06-09-99 Sra. Glòria Plana Solé Medicina i Cirurgia TEU Fisioteràpia
06-09-99 Sra. Montserrat Riera Torruella Medicina i Cirurgia TEU Fisioteràpia
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