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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 25 DE MAIG DE 2001

Informe del Rectorat         pàg. 116

Disposicions

1 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova posposar la designació dels
membres del Comitè Acadèmic per a una propera sessió del Claustre, atès que
els resultats de la votació no han permès assolir el nombre de vots afirmatius
necessaris (97). El resultat de la votació ha estat el següent:                     pàg. 130

- Vots afirmatius:            87
- Vots negatius: 5
- Vots en blanc: 2
- Vots nuls: 0

2 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova l’Informe anual del rector, amb
el resultat de la votació següent:          pàg. 130

- Vots afirmatius:            77
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 0

3 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aproven les modificacions de l’articulat
presentat per la ponència del Reglament d’ús de la llengua catalana, i la substitució
de la paraula ”domini” per ”àmbit” en els articles 6.5 i 7.6 amb el resultat global
de la votació següent:          pàg. 130

- Vots afirmatius:            71
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 9

Els resultats de la votació article per article queden reflectits en l’acta de la
sessió.

4 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova la proposta de modificació de
departaments següent:          pàg. 131

- Que l’àrea de coneixement de Treball Social s’integri al Departament
d’Antropologia i Filosofia.

- Que les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat, i
Periodisme, corresponents a la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques
(1r cicle comú amb Periodisme i Comunicació Audiovisual) formin una unitat
predepartamental amb la finalitat de poder organitzar la recerca i la docència
corresponent a les assignatures que tindran encarregades. Aquesta unitat
predepartamental exercirà les funcions mentre les àrees esmentades no
s’integrin en un altre departament o puguin formar departament propi.

El resultat de la votació ha estat el següent:

- Vots afirmatius:            56
- Vots negatius: 1
- Abstencions:              5

5 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova per unanimitat la desadscripció
de l’Escola de Treball Social.         pàg. 131
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6 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova inicialment l’adscripció del
Centre Superior d’Estudis de l’Aire a la URV, amb el resultat de la votació següent:

         pàg. 132
- Vots afirmatius:            55
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 2

7 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova, per unanimitat, un cop discutit
l’avantprojecte de la nova llei d’universitats, el comunicat següent:       pàg. 132

a. Acceptar el contingut del text acordat per l’Assemblea General de la CRUE,
de 21 de maig de 2001, i el comunicat dels rectors de les universitats públiques
catalanes, de 16 de maig de 2001.

b. Refusar l’actual avantprojecte de llei, ja que no aporta solucions vàlides als
problemes de la universitat espanyola.

c. Reclamar que el Govern elabori una llei de mínims que garanteixi un servei
públic de l’ensenyament superior universitari vàlid per a la societat del
coneixement, congruent amb la construcció de l’espai europeu, al qual puguin
accedir en igualtat de condicions tots els ciutadans i ciutadanes

d. Demanar que el projecte es consulti a la comunitat universitària.

8 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova, per unanimitat, la moció de
rebuig al Pla Hidrològic Nacional presentada pel Dr. Enric Olivé i 48 claustrals,
amb el resultat de la votació següent:          pàg. 132

- Vots afirmatius:            68
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 0

JUNTA DE GOVERN DE 28 DE JUNY DE 2001

Informe del Rectorat         pàg. 134

Disposicions

1 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova donar el vistiplau al document
del pacte de dedicació que completa l’acord inicial de la Junta de Govern de
1999 per poder seguir treballant en aquesta línia amb el compromís que en
aquests propers mesos, abans del quadrimestre vinent, si és possible, s’aprovi
definitivament. L’assaig es farà en reunions prèvies amb els departaments per
fixar uns graus de llibertat en el document actual que permetin introduir les
particularitats de cada departament; la prova es farà de forma confidencial i
tancada.                        pàg. 139

2 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la planificació estratègica de
centres i departaments. Programa 2001-02.          pàg. 143

3 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es ratifica l’acord de la Comissió Delegada
d’Ordenació Acadèmica referent als plans d’estudis següents:          pàg. 143
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Geografia
Història de l’Art
Antropologia Social i Cultural
Arqueologia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Publicitat i Relacions Públiques
Economia
Treball Social
Ciències del Treball
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         pàg. 153

7 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova el Contracte programa
d’inversions.                        pàg. 153

8 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es ratifica l’acord de la Comissió Delegada
d’Estudiants referent a les bases de la convocatòria de beques de col·laboració
URV 2001-02.                        pàg. 154

9 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aproven els premis extraordinaris finals
d’estudis i de doctorat.          pàg. 155

10 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la participació de la URV en
l’Associació EQUAL.          pàg. 156

11 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova el Reglament del Pla de Formació
del PAS.          pàg. 157

12 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aproven els programes de doctorat del
bienni 2001-03.          pàg. 163

13 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la modificació de les normatives
acadèmica i de matrícula de doctorat.          pàg. 164

14 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la Normativa de matrícula i
acadèmica amb els canvis introduïts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica.

         pàg. 186

15 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es posposa l’aprovació del Reglament del
Departament de Filologies Romàniques per fer-hi les anàlisis jurídiques pertinents.

         pàg. 219

16 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la relació de cursos de postgrau
modificats en la Comissió de Doctorat de 26 de març de 2001.          pàg. 219

17 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’anul·la la relació de cursos de postgrau
i extensió universitària proposats per la Comissió de Doctorat de 28 de febrer de
2001.         pàg. 219

18 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova  la relació de cursos de postgrau
proposats per la Comissió de Doctorat de 28 de maig de 2001.          pàg. 219

Càrrecs i personal

19 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aproven les places de professorat interines
i contractades i becaris URV i la renovació del personal docent.           pàg. 223

20 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de
places de cossos docents i les propostes del tribunal.          pàg. 244

21 Acord de 28 de juny de 2001, pel qual s’aprova la renovació dels membres de la
URV Solidària següents:          pàg. 248

PDI
Maria Ferrater
Rodrigo Miralles
Isabel Miró
Joan Josep Pujadas
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JUNTA DE GOVERN DE 7 DE MAIG DE 2001

Informe del Rectorat

La causa judicial prevista per aldia 19 de maig de 2001, es va ajornar, ja que la
jutgessa que havia de presidir el judici va detectar una causa d’abstenció perquèhavia
dictat una “providència”, un senzill escrit acceptant incorporar al sumari un document
de l’acusació durant la fase d’instrucció i, legalment, els jutges que intervenen en
instrucció no poden intervenir en el judici oral. Ho va detectar menys de dos dies
abans, va decidir abstenir-se i va trametre a la sala de govern del TSJC la seva decisió,
la qual va ser acceptada. Atès que la causa d’abstenció va ser acceptada, dóna a
entendre que va ser millor que la mateixa jutgessa decidís abstenir-se, perquè si no
hauria pogut condicionar una repetició del judici, la qual cosa hauria estat més dura
i complicada que l’ajornament.

Malauradament, doncs, el llarg conflicte de la selectivitat continua més o menys
com estava en la Junta de finals de febrer, la qual cosa es lamenta perquè deixa sense
resoldre definitivament aquesta situació prou difícil per  al rector i per al professor
Joan Igual, però, sobretot, prou complexa per a la nostra institució.

Fa més de dos anys, la coordinació d’accés de la URV va fer una proposta al CIC
sobre l’exclusió de dos professors de la selectivitat, proposta que ha conduït a l’actual
situació, en la qual el rector de la Universitat i el coordinador d’Accés estan processats
per un presumpte delicte de prevaricació administrativa. La justícia està fent la seva
feina per discernir si hi va haver o no delicte, però, malauradament, ho fa amb una
lentitud que complica les coses, perquè les situacions que es perllonguen poden
acabar generant conflictes. Mentre no ho discerneixi, s’aplica la presumpció
d’innocència i les persones implicades poden continuar treballant amb normalitat,
tanmateix, això genera el dubte sobre si vam cometre o no un delicte, fet que no
reporta cap bé als que estan processats, i a la Universitat, que té el seu rector en
aquesta situació.

El rector va mostrar la seva tranquil·litat ja que va poder comprovar com el Claustre
Universitari, la Junta de Govern, el Consell Social, tots els degans i directors de centre,
pràcticament tots els directors de departament, alguns òrgans col·legiats i moltíssims
membres de la Universitat, accepten la presumpció d’innocència i, a més, creuen
que la proposta que en el seu dia es va formular al CIC, encara que s’hagués demostrat
incorrecta des d’un punt de vista administratiu després de la sentència del TSJC, no
va ser arbitrària ni intencionada i, per tant, estan convençuts que els implicats  van
actuar correctament. No només és així a la URV, sinó que la resta d’universitats
catalanes, a través dels seus rectors i presidents, la Generalitat i molts ciutadans van
donar a entendre continuadament que pensen el mateix.

El rector manifesta el seu agraïment i reconeixement per aquest suport, que el
reconforta i li dona seguretat per continuar treballant amb normalitat i perquè demostra
que la Universitat i la societat accepten amb normalitat aquesta situació i,
especialment, garanteixen que la Universitat no se’n ressenti, ni en resulti perjudicada.

El rector mostra la seva preocupació sobretot perquè pensa que no es podia actuar
de cap altra manera davant els fets que es van produir, ja que a la Universitat només
es pot actuar amb conseqüència aplicant amb rigor les normes que en regulen el
funcionament. No creu acceptable la postura d’alguns que ara diuen que es
podienhaver fet les coses d’una altra manera i estalviar aquest conflicte a la Universitat,
és a dir, que s'hauria pogut mirar cap un altre lloc i deixar que s’actués de manera
incorrecta sense fer-hi res. Aquesta, però, no es manera d’actuar quan es té la
responsabilitat de dirigir una institució.

Una universitat catalana com la nostra actua correctament quan fa propostes
coherents amb una norma que afavoreix la discriminació positiva del català tal com
fa la normativa de les PAAU, normativa que el Parlament de Catalunya, uns dies
abans del frustrat judici, va declarar satisfactòria per unanimitat. El rector té el
convenciment que tot aquest procés no és més que un procés polític amb el rerefons
de la discriminació positiva del català, que alguns no accepten i que, per combatre'l,
utilitzen estratègies com les d’aquest conflicte.

En comprovar que la gran majoria de la nostra Universitat creu que es va actuar
correctament, aquesta situació no perjudica la institució, sinó que l’enforteix i dónauna
lliçó de seriositat i rigor en el seu captenimet. Altrament, totes les dades que es tenen
a la mà, des de la matricula d’alumnes d’enguany fins al creixent i continuat augment
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de posicions quant a prestigi i solvència de la URV en els darrers anys, demostren
que la nostra Universitat, almenys fins ara, no s’ha ressentit d’aquest conflicte. Només
cal una mica més de paciència i el manteniment en la mateixa línia perquè es pugui
acabar definitivament i satisfactòriament amb aquest llarg conflicte.

En relació amb la política universitària estatal, la Sra. Ministra va presentar un
informe al CU el passat 19 d’abril, el qual va representar l’inici de la discussió de la
nova llei d’universitats que està preparant el Govern. En el moment actual només es
coneix l’informe de la ministra i s’està esperant que es lliuri l’avantprojecte de llei.
D'allò que es coneix, prou vague i genèric, es desprèn, però, un profund canvi en el
funcionament i el paper de les universitats espanyoles. Un canvi mitjançant el qual
es vol anar cap a un sistema obert de competència entre universitats, molt perillós si
no es garanteix un finançament adequat, mínim si es vol, però adequat perquè
qualsevol universitat publica pugui funcionar correctament. La lliure competència,
que pot ser salvatge si es fa amb plantejaments neoliberals com els que sembla impulsar
el Govern, pot acabar diferenciant les universitats entre bones i dolentes i no tenim
garanties que les petites no acabem sent necessàriament les dolentes. El cert és que
les paraules de la ministra no ho indicaven clarament, perquè no plantejava una
competència salvatge sinó civilitzada, amb criteris de qualitat i acreditació. Malgrat
això, caldrà veure què en resulta de les seves paraules i com es concreta la proposta.

De moment es coneixem els objectius de la nova llei:
1 Millorar la qualitat dels sistema en la docència, la recerca i la gestió
2 Establir els mecanismes adequats per potenciar l’activitat investigadora de les

universitats
3 Promoure la incorporació dels sistema espanyol a l’espai universitari europeu
4 Propiciar la mobilitat d’estudiants i professors
Segons les paraules de la ministra: “Este es el reto: elaborar un marco normativo

que estimule el dinamismo de los universitarios y de la sociedad en función de unos
mayores niveles de excelencia, de exigencia, de rigor, de trabajo y de integración en
el contexto social.”

La ministra va centrar el seu discurs en un parell de temes: el govern de les
universitats i el professorat, i només va apuntar alguna idea de la resta. Quant al
Govern, es coneix la seva proposta, segons la qual el govern de la universitat
correspondrà a un Consell de Govern, presidit pel rector, el qual amb el seu Consell
de Direcció portarà la direcció i la gestió ordinària. La representació i el control
seran exercits pel Claustre, el Consell Social i una Junta Consultiva.

Al Consell de Govern li corresponen l’aprovació de les línies estratègiques i
programàtiques pel que fa a recursos humans, investigació, organització dels
ensenyaments, recursos econòmics i elaboració dels pressupostos. Serà presidit pel
rector i 2/3 parts seran universitaris: 1/3 designats pel rector i 1/3 elegits pel Claustre

El rector, serà reforçat a través de l’elecció per sufragi universal amb ponderació
de vot que atorgui un valor majoritari al vot dels professors funcionaris doctors.

La Junta Consultiva, també presidida pel rector, la formaran els degans i directors
de centres, instituts i departaments

El Consell Social continuarà sent l’òrgan de participació de la societat en
launiversitat, mantindrà la representació universitària i aprovarà el pressupost. Escollirà
entre els seus membres no acadèmics 1/3 dels membres del Consell de Govern.

Caldrà veure com es concreta finalment la proposta i com l'aprovaran per les
Corts; d’entrada, en opinió del rector, el sistema de govern proposat podria ajudar a
gestionar amb més eficàcia les universitats, però encara existeixen dubtes que la llei
que finalment en resulti garanteixi la participació de la comunitat universitària en
lapresa de decisions i que hi hagi mecanismes per garantir la transparència en la
gestió dels òrgans de govern, sense els quals, en lloc de solucionar els problemes de
govern que ara per ara tenen les universitats, els farà més complexos i, alhora, introduirà
descaradament la política en la gestió de la universitat.

Quant al professorat, l’altre tema tractat amb una mica de detall, la proposta
planteja, segons la ministra, un sistema obert que fomenti la competitivitat i la qualitat
i que reforci l’autonomia de les universitats en la selecció del seu personal. Amb
aquesta finalitat, es posarà en marxa una prova en la qual els candidats seran avaluats
per una comissió de 7 membres escollits per sorteig, prova que es podrà fer en
qualsevol universitat (sembla que serà la del president de la comissió, el qual serà el
membre més antic). Els candidats que superin la prova quedaran habilitats per
participar en els concursos d’accés que convoquin les universitats per tal de cobrir
les places de cossos docents que elles mateixes hagin programat. Als concursos hi
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podran participar els professors que formen part dels cossos docents amb anterioritat.
La proposta planteja, a més, els mecanismes per evitar desajustos entre el nombre
d’habilitats i el nombre de places convocades per les universitats.

Altrament, es proposa establir una carrera docent “equilibrada i coherent”,
introduint els incentius i els nivells per a la promoció dels funcionaris docents, que
podran ser promoguts tant per l’Estat com per les comunitats autònomes i les
universitats, de manera que, segons les seves paraules, es fomenti una positiva i legítima
competència que es tradueixi, finalment, en una millora de la qualitat docent i
investigadora.

La proposta planteja també la presència de professors contractats per proporcionar
la flexibilitat necessària per respondre a les noves necessitats que es deriven de
l’activitat universitària, com a contrapunt als funcionaris públics que són la base del
sistema i que aporten estabilitat. Segurament per això sempre han de representar el
percentatge més elevat. Com a novetat, les comunitats autònomes tindran la
competència per regular les figures de professors contractats, que seran dels tipus
següents: ajudants en places de formació, professors ajudants doctors, per
desenvolupar tasques docents i d'investigació, professor contractat doctor per a tasques
docents i prioritariament d’investigació, i professors associats per a necessitats docents
especials. Les dues primeres categories tenen un termini màxim de 4 anys de contracte
i les altres dues no s’especifica.

En opinió del rector aquesta proposta no soluciona el problema del professorat,
perquè no creu que els cossos docents de funcionaris públics garanteixin el bon
funcionament de les universitats i, d’altra banda, el sistema d’habilitació serà nefast
per a les universitats mitjanes o petites amb recursos limitats, perquè, tal com sembla
que es proposa, es convertiran en lloc de pas permanent dels funcionaris, la qual
cosa dificulta extraordinàriament la qualitat que tant preconitzen.

La resta de temes anunciats van ser només apunts, com el que fa referència a la
supressió de la selectivitat, acompanyada de procediments d’admissió definits per
cada universitat, que el rector valora com a proposta positiva sempre que, efectivament,
es garanteixi els principis de mèrit i capacitat, no es compliqui encara més la vida
dels alumnes i no s’afavoreixi els que vénen dels centres privats o tenen més recursos.
Un altre tema és  el que fa referència a l’avaluació i a l'acreditació, que en principi
són positius perquè la investigació serà un objectiu nuclear del projecte.

CAldrà esperar per veure com es concreta tot plegat. Per al dia 30 de maig està
prevista una nova reunió del Consejo de Universidades per tancar l'informe i, per
tant, se suposa que abans s'hauràtingut temps de conèixer l’avantprojecte de llei. Per
discutir-lo conjuntament, el rector inclourà un punt a l’ordre del dia del proper Claustre
universitari, que tindrà lloc el dia 25 de maig

Pel que fa a la política europea, els passats dies 29 i 30 de març va tenir lloc a
Salamanca una convenció a la qual van assistir europea d’unes 500 institucions
universitàries. El rector hi va assistir juntament amb el vicerector Josep Oliveras. Es
tractava de preparar la reunió de ministres que tindrà lloc a Praga properament. Les
principals conclusions de la convenció, reunió que va ser força caòtica i en la qual
era difícil saber què es concloïa, fan referència a la necessitat d’un consens per construir
conjuntament un sistema educatiu d’ensenyament superior comú a Europa que
impliqui un increment de l’autonomia universitària pel que fa a la contractació de
professors i la definició d’estudis. També es va concloure que calia afavorir la mobilitat
d’estudiants i professors entre les universitats europees amb la instauració d’un sistema
de crèdits comú, la superació de les barreres administratives i l'increment de les
beques de l’alumnat. Finalment, es va dir  que calia crear una “marca de qualitat” de
les universitats europees, per avançarcap a una acreditació de les titulacions a Europa.
Ja es veurà què en resulta de la reunió de Praga i, sobretot, es veurà quina política
segueix després l’Estat espanyol, ja que amb l’avantprojecte de llei d’universitats
sobre la taula és difícil parlar alhora d’un espai comú europeu de professors i
investigadors universitaris i d’un sistema d’habilitació per accedir als cossos nacionals
de funcionaris docents

En política científica, tant a Brussel·les, com a Madrid com a Barcelona, els seus
responsables estan modificant les regles del joc i definint noves maneres de fer, nous
objectius que molt possiblement ajudaran a enfortir la recerca a Europa, Espanya o
Catalunya, els quals caldrà tenir ben present i estar prou preparats per afrontar-ho. El
CURSI va pronunciar el 4 d’abril una conferencia sobre política científica. S’haurà
d’actualitzar la política científica de la URV d’acord amb aquest nou marc, fet que es
tractarà en una propera Junta de Govern.
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Quant a la política catalana, el dia 4 va tenir lloc la Junta del CIC, en la qual es va
aprovar la proposta de places de nou accés de les diferents universitats, es va analitzar
un informe sobre el programa de formació en terceres llengües que impulsa el CURSI
i del qual haurem de parlar detalladament en una altra sessió de la JdG. A més,  es va
anunciar la posada en marxa d’un programa de promoció del professorat molt semblant
al que tenim en funcionament a la URV, cosa que i que ens estalviarà els costos de
les promocions.

Altrament, el 27 de març es va fer públic l’anomenat informe Pascual, intitulat
“Per un nou model d’universitat”, que vol ser el referent de la política universitària de
la Generalitat. Aquest informe resulta massa sintètic, no s'hi concreta res i s'hi exposen
molt bones idees que són difícils de materialitzar vist el panorama del procés de la
nova llei d’universitats. No obstant això, alguna de les propostes que planteja
segurament serviran a la Generalitat per regular el que està dins del seu marc de
competències i, per tant, caldrà tenir-lo en compte i estudiar-lo convenientment.

Amb el Govern de la Generalitat, més concretament amb el DURSI s’està negociant
el pla d’inversions que es planteja per al període 2001-2006. Hi ha una proposta, en
què es preveu una inversió suficient per acabar el campus Sescelades, per als projectes
de reposició, conservació, adaptació i petites obres habituals, per a adaptació de les
TIC i per iniciar l’ampliació del Rectorat. Les nostres previsions de despesa són
superiors, ja que considerem que cal atendre tots els projectes que havia aprovat
aquesta Junta i, per tant, s’està negociant amb intensitat amb la DGU per aconseguir-
ho. Les primeres reunions han estat positives i s’espera que en la propera Junta de
Govern es pugui retre comptes del resultat final de la negociació.

La darrera part de l’informe es ha destacar alguns dels aspectes de l’activitat de
les universitats. En primer lloc, les que fan referència a les relacions amb la secundària
i amb el procés de captació d’alumnes per alproper any. Les relacions amb
l’ensenyament secundari estan funcionant molt satisfactòriament, una bona prova
n’és l’èxit del passat plenari secundària-universitat, en el qual es va consolidar la
implicació dels responsables de secundària del nostre territori en els nostres projectes.
Per poder mantenir i, si es possible, emfasitzar les relacions de la URV amb
l’ensenyament secundari, després de la remodelació de l’equip de govern, el rector
va nomenar la Dra. Maria Bargalló, professora de llengua espanyola, com a delegada
seva per a les relacions amb secundària.

Enguany s’ha preparat millor i amb més material la campanya de captació
d’alumnes, amb una presència important al Saló de l’Ensenyament, visites a molts
centres de secundària, la Jornada de Portes Obertes i la distribució de material (CD,
vídeo, fullets, guia). En tot el procés, que ha estat fins ara molt ben acollit i que de
ben segur donarà bons resultats, han participat nombrosos professors i professores i
membres del PAS, a tots els quals el rector agraeix la seva valuosa col·laboració.

Un del temes que darrerrament està generant més feina està centrat en la posada
en marxa dels nous ensenyaments. No tan sols pel que fa als nous plans d’estudis,
que els centres han hagut d’elaborar amb pocs dies per poder-los portar a aprovació
de la Junta de Govern, sinó també quant a les infraestructures necessàries i la
repercussió de la seva posada en marxa en les estructures universitàries, amb les
seves repercussions en polèmiques territorials.

La decisió d’incloure els ensenyaments de comunicació a la Facultat de Lletres va
originar una certa polèmica, ja que alguns defensaven que aquests nous ensenyaments
s’havien d’ubicar a la ciutat de Reus. Sortosament, després d’una reunió amb l’alcalde
de Reus, es va entendre que la decisió s’havia pres amb criteris estrictament
universitaris, sense considerar a quina ciutat li tocava, sinó què convenia més a la
Universitat, tal com ja va ser discutit i analitzat en la darrera Junta de Govern.

Quant a infraestructures, no hi haproblemes en els ensenyaments que s’han
d’ubicar a les Facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Ciències
Jurídiques,  ja que es disposa de nous edificis, ben dimensionats. Una altra cosa són
els nous ensenyaments de la Facultat de Lletres, ja que és sabut prou bé que la Facultat
està ubicada en uns edificis no gaire espaiosos. Per això es van buscar uns espais
addicionals que poguessin ampliar els actuals i, sortosament, es va poder arribar a un
acord per llogar l’antic Seminari Diocesà a l’Arquebisbat de Tarragona, un edifici en
molt bones condicions i preparat per a la docència universitària, per tal com ara és la
seu de l’Escola de Treball Social, centre que deixarà de funcionar el proper setembre.
L’acord preveu disposar de tot l’espai que ocupava l’antiga escola, uns 1.300 m2, per
un període de 5 anys prorrogables, ja que el compromís de lloguer és fins que es
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disposi del nou edifici de la Facultat de Lletres. El lloguer serà d’uns 10 milions
anuals, un import molt raonable, que liquidarem amb un pagament únic per als
propers 5 anys, ja que en el moment actual, si així és aprovat per la Junta de Govern,
es podrà dedicar una part del romanent de l’exercici 2000 a aquest concepte. És
tracta d’una molt bona notícia per a la Universitat i, especialment, per a la Facultat
de Lletres, que podrà aprofitar-ho per redistribuir els seus espais actuals i dotar-se
d’una millor organització.

Pel que fa al professorat, també són els ensenyaments de comunicació els que
ens han fet buscar una solució, ja que, a diferència de la resta dels nous ensenyaments,
en aquest cas no tenim cap professor que pugui liderar la seva posada en marxa. Per
buscar una persona que pogués fer aquesta funció, de mutu acord amb el degà de la
Facultat de Lletres, ens hem adreçat a la UAB, la universitat capdavantera en aquests
ensenyaments, perquè algun dels seus professors amb experiència i solvència ens
pogués ajudar. Ha estat difícil, però amb la decidida col·laboració de l’equip de
govern de la UAB, s’ha aconseguit convèncer la Dra. Montserrat Bonet per què vingui
en comissió de serveis, si així és aprovat per la Junta de Govern. La Dra. Bonet és
professora titular de Publicitat i Relacions Públiques, i téuna llarga experiència docent
i investigadora, a més d'estar ben relacionada amb els mitjans locals de comunicació.

Encara que no era necessari, perquè la URV disposa d’excel·lents professors
d’història de l’art, va sorgir la possibilitat que s’incorporés a la nostra plantilla per
ajudar-nos a tirar endavant el nou ensenyament d’Història de l’Art el professor Ricard
Salvat, el qual és catedràtic d’Història de l’Art a la UB des de fa molts anys, té un
reconegut prestigi com a director de teatre i està disposat a venir, primer en comissió
de serveis i, després, mitjançant un concurs de mèrits, a acabar la seva carrera
professional com a docent i investigador a la URV. Es tracta d’una incorporació
important, que ajudarà a prestigiar la nostra institució doncs la seva vàlua personal i
professional està fora de qualsevol dubte.

Ambrelació als becaris URV i atenent les xifres dels últims cinc anys, es plantejen
diversos problemes, perquè potser hi ha massa becaris tenint en compte la dimensió
de la URV (tasques no adequades, etc). Se celebrarà una sessió oberta de treball per
a directors de departament, caps de servei, representants d’estudiants i PAS en la
qual es vol establir les bases per remodelar el sistema actual. El becariat hauria de
contindre un mínim de formació, de diversificació de les formes de col·laboració
(possibilitat d’assignatures curriculars) i hauria de poder obrir altres possibilitats de
formació per a titulars recents.
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Disposicions

1 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el Pla director 2001-2002.

2 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova delegar l’aprovació dels nous
plans d’estudi a la Comissió d’Ordenació Acadèmica, tot i que la Junta de Govern,
a la propera sessió, ho ratificarà.

3 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el document d’intencions de les
memòries econòmiques dels nous ensenyaments del curs acadèmic 2001-2002.

CÀLCUL TEÒRIC DEL COST D’IMPLANTACIÓ DELS NOUS ENSENYAMENTS. Curs 2001-2002
(En milions de PTA)

Despeses
Ensenyament Places PDI (1)  PAS (2) induïdes (3)     TOTAL

Treball Social 80 38,82   4,35 4,32 47,48

Economia (1r cicle) (4) 60 43,39   4,40 4,78 52,57

Història de l’Art (4) 50 57,87   5,83 6,37 70,07

Publicitat i Relacions Públiques 90 76,63 10,43 8,71 95,76

Ciències del Treball (4) 60 24,63   2,71 2,73 30,08

(1) PDI: Calculat segons aplicació dels criteris de càlcul de plantilla aprovat en Junta de Govern.

(2) PAS: Calculat segons aplicació dels criteris utilitzat en el dimensionament de plantilles de centres i departaments del nou
catàleg de llocs de treball del PAS i cost mitjàPAS Pressupost 2001amb càrregues incloses. S’inclouen els costos de centre
i departaments.

(3) Despeses induïdes: Equival al 10% del cost de personal (PDI i PAS).

(4) Sense finançament de la Direcció General d’Universitats segons acord de la Comissió de Coordinació i Programació
Universitària de 6 de febrer de 2001.

Els càlculs realitzats i els resultats que es presenten són teòrics. S’han aplicat estrictament a cada ensenyament
els criteris de càlcul de plantilla de PDI i PAS que estan aprovats per la Junta de Govern sense tenir en
compte les interaccions entre aquests ensenyaments i els ja implantats ni altres factors que incidiran en el
càlcul i que ara mateix no estan determinats.

CÀLCUL TEÒRIC DEL COST DE LA PLANTILLA DE PDI
Ensenyament de: Treball Social
Cicle: 1r
Oferta de places: 80

Oferta de Pla d’Estudis computada

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   1   48   6  18  72

   1   2   46,5    9  56

   1   3   30   5  27  62

   2   4  

   2   5    

TOT   5 125 11  54  0     189

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   3  124,5  11  54  189

   2   2

TOT   5  125  11  54  0       189
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Personal docent

Cos       Professors   Cost individual (1)   Cost total

Catedràtics d’universitat 5.607.911

Titulars d’universitat 4.542.308

Catedràtics d’escola universitària 2 4.542.308   9.084.616

Titulars d’escolauUniversitària 5 4.054.928 20.274.640

Ajudants 2 4.066.176   8.132.352

Associats 1 1.327.922   1.327.922

Total personal docent    10 38.819.530

(1) Retribucions PDI 2001

Càrrega Lectiva Global

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   1   48   6  9  63

   1   2   46,5   4,5 9  60

   1   3   30   5  13,5 9  57

   2   4  

   2   5    

TOT   5 124,5 11  27  18     180

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   3  124,5   11       27 18      180

   2  

 TOT   5 124,5   11 27      18      180

CÀLCUL TEÒRIC DEL COST DE LA PLANTILLA DE PDI
Ensenyament de: Economia
Cicle: 1r
Oferta de places: 60

Oferta de Pla d’Estudis computada

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll.     Total

   1   1   60   12  72

   1   2   30   24   24 78

   1   3

   2   4  

   2   5       

TOT.   5   90  36  24 0          150

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll.      Total

   1   3   90   36 24 150

   2   2

TOT.   5        90        36 24  0      150
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Personal Docent

Cos       Professors   Cost Individual (1)   Cost Total

Catedràtics d’Universitat 2 5.607.911 11.215.822

Titulars d’Universitat 5 4.542.308 22.711.540

Catedràtics d’Escola Universitària 4.542.308

Titulars d’Escola Universitària 4.054.928

Ajudants 2 4.066.176 8.132.352

Associats 1 1.327.922      1.327.922

Total Personal Docent    10 43.387.636

(1) Retribucions PDI 2001

Càrrega Lectiva Global

Cicle Curs Tronc Obl Opt Ll Total

   1   1   66    6         72

   1   2   24  30 12 12   78

   1   3

   2   4

   2   5      

TOT   5   90   36 12 12        150

Cicle Anys Tronc Obl Opt Ll Total

   1   3   90       36 12 12        150

   2  

 TOT   3   90  36 12  12       150

CÀLCUL TEÒRIC DEL COST DE LA PLANTILLA DE PDI
Ensenyament de: Publicitat i Relacions Públiques
Cicle: 1r i 2n
Oferta de places: 90

Oferta de Pla d’Estudis Computada

Cicle Curs Tronc Obl Opt Ll     Total

   1   1   36   30  66

   1   2   30   18   12 60

   1   3   34,5   18   12 65

   2   4   42  36 78

   2   5   30  36 72

TOT   5 173   11   54  0          341

Cicle Anys Tronc Obl Opt Ll      Total

   1   3  100,5   66 24     191

   2   2   72    6 72     150

TOT   5  173   72 96  0     341

/ Junta de Govern de 7 de maig de 2001 Núm. 3



Full Oficial 3217

CÀLCUL TEÒRIC DEL COST DE LA PLANTILLA DE PDI
Ensenyament de: Història de l'Art
Cicle: 1r i 2n
Oferta de places: 50

Oferta de Pla d’Estudis computada

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll.     Total

   1   1   36   24  60

   1   2   24   24   12 60

   1   3   23   24   36 72

   2   4   36   12  12 60

   2   5   12  18     36 66

TOT.   5 120 102  96 0          318

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll.      Total

   1   3   72   72 48 192

   2   2   48  30 48 126

TOT.   5       120      102 96  0      318

Personal docent

Cos       Professors   Cost individual (1)   Cost total

Catedràtics d'universitat 3 5.607.911 16.823.733

Titulars d’universitat 9 4.542.308 40.880.772

Catedràtics d’escola universitària 4.542.308

Titulars d’Escola universitària 4.054.928

Ajudants 4 4.066.176 16.264.704

Associats 2 1.327.922  2.655.844

Total personal docent    18 76.625.053

(1) Retribucions PDI 2001

Càrrega Lectiva Global

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   1   36   30    66

   1   2   30   18   6   54

   1   3   33   18   6   57

   2   4   42 18 16   76

   2   5   30     6 18 16   70

TOT.   5 171   72 48 32       323

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   3   99       66 12        177

   2   72     6 36      32       146

 TOT.   3  171  72 48      32       323
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Personal docent

Cos       Professors   Cost individual (1)   Cost total

Catedràtics d’universitat 2 5.607.911 11.215.822

Titulars d'universitat 7 4.542.308 31.796.156

Catedràtics d’escola universitària 4.542.308

Titulars d’escola universitària 4.054.928

Ajudants 3 4.066.176 12.198.528

Associats 2 1.327.922  2.655.844

Total personal docent    14 57.866.350

(1) Retribucions PDI 2001

Càrrega Lectiva Global

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   1   36   24    60

   1   2   24   24   6   6   60

   1   3   12   24 18   6   60

   2   4   36   12   6   6   60

   2   5   12   18 18 12   60

TOT.   5  120       102 48 30       300

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   3   72       72 24 12        180

   2   48   30 24      18       120

 TOT.   3  120 102 48      30       300

CÀLCUL TEÒRIC DEL COST DE LA PLANTILLA DE PDI
Ensenyament de: Ciències del Treball
Cicle: 2n
Oferta de places: 60

Oferta de Pla d’Estudis computada

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll.     Total

   1   1  

   1   2

   1   3

   2   4   31,5   9  24 65

   2   5   34,5  9     24 68

TOT.   5   66 18 48 0          132

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll.      Total

   1   3

   2   2   66  18 48 132

TOT.   5        66        18 48  0      132
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Personal docent

Cos       Professors   Cost individual (1)   Cost total

Catedràtics d’universitat 1 5.607.911  5.607.911

Titulars d’universitat 3 4.542.308 31.796.156

Catedràtics d’escola universitària 4.542.308

Titulars d’escola universitària 4.054.928

Ajudants 1 4.066.176  4.066.176

Associats 1 1.327.922  1.327.922

Total personal docent      6 24.628.933

(1) Retribucions PDI 2001

Càrrega lectiva global

Cicle Curs Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   1  

   1   2

   1   3

   2   4   31,5   9    10,5   9   60

   2   5   34,5   9    13,5   3   60

TOT.   5  66 18    24 12       120

Cicle Anys Tronc. Obl. Opt. Ll. Total

   1   3

   2   66   18 24      12       120

 TOT.   3  66  18      24      12       120

4 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova la proposta de modificació de
departaments següent:

- Que l’àrea de coneixement de Treball Social s’integri al Departament
d’Antropologia i Filosofia.

- Que les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat, i de
Periodisme, corresponents a la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques
(1r cicle comú amb Periodisme i Comunicació Audiovisual) formin una unitat
predepartamental amb la finalitat de poder organitzar la recerca i la docència
corresponent a les assignatures que tindran encarregades. Aquesta unitat
predepartamental exercirà les seves funcions mentre les referides àrees no
s’integrin en un altre departament o puguin formar departament propi.

5 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova inicialment l’adscripció del Centre
Superior d’Estudis de l’Aire a la URV.

6 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova la desadscripció de l’Escola de
Treball Social.

7 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova l’autorització d’ubicació de
l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) en terrenys de la URV (zona de
Sescelades).
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INGRESSOS

Aplic.

econò. EXPLICACIÓ DE L´INGRÉS

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 207.242.639

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      5.691.054

  312 PREUS PÚBLICS      2.946.054

3121 MATRÍCULES      2.946.054

3122 INGRESSOS INAPE

3123 BEQUES FAMÍLIA NOMBROSA

3129 ESCOLES ADSCRITES

  313 ALTRES PREUS PÚBLICS                    0

3131 CURSOS DE DOCTORAT

  319      2.745.000

3191 PROVES D’APTITUD PER A L’ACCES A LA U. (PAAU)      2.745.000

3192 PROVES D’APTITUD PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS                    0

ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS  191.028.680

  323 SERVEIS UNIVERSITARIS GENERALS      2.564.277

32301 SERVEI LINGÜÍSTIC         810.572

32302 SERVEI DE BIBLIOTECA                    0

32303 PRESTEC INTERBIBLIOTECARI          464.911

32304 SERVEI DE PUBLICACIONS                    0

32305 UNITAT D’AUDIOVISUALS       1.288.794

32306 SERVEIS VARIS                    0

32307 UNITAT D’ESPORTS                    0

32308 INSTAL·LACIONS SANT JORDI                    0

325 SERVEIS UNIVERSITARIS DE TRANSFERÈNCIA    39.396.762

32501 OTRI      1.120.000

32502 STQ    35.376.952

32503 S. ARQUEOLOGIA      2.899.810

326 AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA           60.000

32601 AULA DE MÚSICA           60.000

32602 AULA DE TEATRE                    0

327 SERVEIS UNIVERSITARIS DE RECURSOS        242.993

32701 SERVEI DE RECURSOS TÈCNICS        242.993

32702 SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS                   0

329 ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS 148.764.648

3291 CURSOS DE POSTGRAU 109.435.115

3292 SEMINARIS, CONGRESSOS I SIMPOSIS   30.054.679

3293 ICE (INGRESSOS CAP)          23.793

8 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aproven les modificacions del pressupost
2000.
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3294 UNIVERSITAT D’ESTIU        214.730

3295 SERVEI LINGÜÍSTIC                   0

3299  ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS     9.036.331

ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS     2.223.935

330 VENDA DE PUBLICACIONS PRÒPIES        351.309

333 VENDA DE BÉNS DE PROMOCIÓ          54.000

336 VENDA D’IMPRESOS I SOBRES DE MATRÍCULA     1.818.626

339 ALTRES VENDES                   0

ARTICLE 38. REINTEGRAMENT EXERCICIS TANCATS                   0

380 REINTG.EXERC.TANCATS                   0

389 ALTRES REINTEGRAMENTS

ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS     8.298.970

399 ALTRES INGRESSOS     8.298.970

CAPITOL  4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS 113.684.036

ARTICLE 40. TRANSFERÈNCIES ESTAT   18.497.788

401 TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT   18.497.788

4011 SUBVENCIONS DGES     7.564.905

4016 SUBVENCIONS MINISTERI CIÈNCIA I TECNOLOGIA     1.400.000

4019 ALTRES SUBVENCIONS DE L’ESTAT     9.532.883

ARTICLE 41. TRANSFERÈNCIES ORG. AUTON. ADMIN.        447.219

411 TRANSFERÈNCIES D’ORG. AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS        447.219

ARTICLE 45. TRANSFERÈNCIES DE LA COM. AUTÒNOMA   49.178.057

450 TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT   49.178.057

4501 DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA   37.506.647

45011 SUBVENCIÓ NOMINATIVA                   0

45012 SUBVENCIÓ CONSELL SOCIAL                   0

45013 SUBVENCIÓ SERVEI LINGÜÍSTIC     4.315.000

45014 SUBVENCIONS TRIBUNALS CONCURSOS     1.225.000

45015 SUBVENCIÓ COU-PAAU                   0

45019 ALTRES SUBVENCIONS   31.966.647

4502 DEPARTAMENT DE TREBALL        521.410

45021 SUBVENCIÓ      521.410

45029 ALTRES

4503 DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT   7.700.000

45031 SUBVENCIÓ ACTIVITAT ICE                 0

45039 ALTRES   7.700.000

45041 DEPARTAMENT DE CULTURA   1.450.000

45041 SUBVENCIONS DEPT. DE CULTURA   1.450.000

4506 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT   2.000.000

45061 SUBVENCIONS  DEPT. MEDI AMBIENT   2.000.000

459 TRANSF. D’ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA COM. AUT.                 0

4591TRANSF. D’ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA COM. AUT.

ARTICLE 46. ALTRES ADM. PÚBLIQUES LOCALS   9.273.750

460 SUBVENCIONS AJUNTAMENT   2.673.750

462 SUBVENCIO DIPUTACIÓ      100.000

469 ALTRES SUBVENCIONS   6.500.000
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ARTICLE 47.  SUBV. ENTITATS PRIVADES 18.411.238

479 SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES 18.411.238

ARTICLE 48.  SUBV. D’INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE   1.952.636

480 SUBVENCIONS DE FAMÍLIES I INSTITU. SENSE ÀNIM DE LUCRE       1.952.636

ARTICLE 49.  TRANSFERÈNCIES DE L’EXTERIOR 15.923.348

492 TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA 14.931.188

499 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L’EXTERIOR      992.160

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 35.749.326

ARTICLE 52.  INTERESSOS C/C 28.392.808

520 INTERESSSOS C/C 28.392.808

529 ALTRES INTERESSOS                 0

ARTICLE 53.  DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFIC.                 0

537 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS

ARTICLE 54.  RENDES BENS IMMOBLES   6.192.725

540 LLOGUER D’AULES   3.452.783

541 LLOGUER INSTAL·LACIONS SANT JORDI      468.560

549 ALTRES LLOGUERS   2.271.382

ARTICLE 55.  CONCESSIONS   1.163.793

550 CONCESSIONS   1.163.793

5501 CONCESSIONS SERVEI DE FOTOCÒPIES                 0

5502 CONCESSIONS MÀQUINES EXPENEDORES   1.163.793

5503 CONCESSIONS SERVEI DE BAR                 0

559 ALTRES CONCESSIONS

CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                                  247.926.619

ARTICLE 70. TRANSF. RECERCA ESTAT                                           180.417.460

701 PROJECTES DE RECERCA                                                               180.417.460

7011 MINISTERI D’EDUCACIÓ I CULTURA 95.097.202

70111 TRANSF. DE LA CICYT 51.764.000

70112 TRANSF. DE LA DGES 43.333.202

70119 ALTRES TRANSFERÈNCIES                 0

7012 MINISTERI D’AFERS EXTERIORS                 0

7013 MINISTERI D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA                 0

7014 MINISTERI D’AFERS SOCIALS   1.021.517

7015 MINISTERI DE SANITAT I CONSUM   9.419.300

7016 MINISTERI DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 70.779.441

7017 MINISTERI D’ECONOMIA   4.100.000

709 ALTRES TRANSFERÈNCIES

ARTICLE 75. TRANSF. DE CAPITAL DE LA GENERALITAT 15.701.560

751 TRANSF. DE CAPITAL DE LA GENERALITAT 15.701.560

7511 DEPT. PRESIDÈNCIA 13.501.560

75111 DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA 13.501.560

751111 DGR PROJECTES 13.501.560

751112 DGR INFRAESTRUCTURA                 0

751113 DGR MOBILITAT                 0

751114 DGR BECARIS                 0

751119 DGR ALTRES                 0
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75112 DIRECCIÓ GENERAL D’UNIVERSITATS                   0

751121 DGU PROJECTES                   0

751122 DGU INFRAESTRUCTURA                   0

751123 DGU MOBILITAT                   0

751124 DGU BECARIS                   0

751129 DGU ALTRES                   0

75119 ALTRES DIRECCIONS GENERALS                   0

7512 DEPT. DE CULTURA                   0

751211 DEPT. CULTURA PROJECTES                   0

7513 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT     2.200.000

7514 DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL                   0

7515 DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA                   0

759 ALTRES TRANSFERÈNCIES                   0

ARTICLE 76. TRANSF. D’ENS LOCALS                   0

760 TRANSFERÈNCIES D’AJUNTAMENTS                   0

761 TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ -INFRAESTRUCTURA-                   0

7611 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA                   0

7619 ALTRES DIPUTACIONS                   0

769 ALTRES TRANSFERÈNCIES                   0

ARTICLE 77. TRANSF. D’ENTITATS PRIVADES   35.000.000

779 TRANSF. DE CAPITAL D’ENTITATS PRIVADES   35.000.000

ARTICLE 79. TRANSFERÈNCIES EXTERIORS   16.807.599

790 TRANSF.COMUNITAT EUROPEA   16.807.599

799 ALTRES TRANSFERÈNCIES                   0

CAPITOL 8. ACTIUS FINANCERS  -24.353.102

ARTICLE 83. PRÉSTECS A CURT TERMINI                   0

830 PRÉSTECS A CURT TERMINI                   0

ARTICLE 87. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS  -24.353.102

870 ROMANENT DE TRESORERIA GENÈRIC ANY 98                   0

871 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT I ESPECIAL 98                   0

BAIXES DE ROMANENTS 98  -24.353.102

CAPITOL 9.  PASSIUS FINANCERS                                                  118.999.999

ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional                             118.999.999

913 Préstecs rebuts a llarg termini d´ens de fora del sector públic            118.999.999

T O T A L                                                                                          699.249.517

9 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova la liquidació i els romanents del
pressupost 2000.

10 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aproven les modificacions de les
normatives de matrícula i acadèmica amb la delegació a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica, perquè millori l’apartat “Revisió de proves i exàmens” del punt
6.10 de la Normativa acadèmica.

5. NORMATIVA DE MATRÍCULA

5.1 ASPECTES ACADÈMICS

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

/ Junta de Govern de 7 de maig de 2001 Núm. 9-10



Full Oficial 3224

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

respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes
normes es lliuren a tots els estudiants abans del període de matrícula, i a més
estan disponibles a la web de la Universitat (http://www.urv.es/estudiants/iae).

Al mateix temps, l’estudiant rebrà la Guia docent del centre, que contindrà,
entre d’altra informació, l’horari i aulari de les assignatures, així com les dates
d’examen previstes per a cada convocatòria. Aquesta informació caldrà que es
consulti acuradament per evitar coincidències en els horaris de classe o examen.
Una vegada abonat l’import de la matrícula, rebran la resta de documentació.

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

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

També podran formalitzar la matrícula des de fora de la Universitat, en alguns
casos, mitjançant Internet.

4) Abans de començar el període de matriculació, el centre ha de fer pública la
informació següent:
· Relació d’assignatures que activa aquell curs i els horaris corresponents, que

han d’incloure els dels exàmens.
· Relació d’assignatures que s’ofereixen per ser escollides com a crèdits de lliure

elecció.
· Relació d’assignatures amb prerequisits, en la qual s’explicitaran les restriccions

que imposen aquests prerequisits a l’hora de qualificar.
· Horaris de tutories informatives.

5) La Normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de matriculació
dels alumnes que es matriculen per primera vegada o continuen estudis.

6) Els estudiants poden cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un
mateix centre o en diferents centres de la Universitat Rovira i Virgili, o bé en
centres d’una altra universitat. Només serà possible fer simultanis dos
ensenyaments.

7) El concepte d’alumnes que finalitzen els estudis correspon aquells als quals els
manquin per acabar la carrera el nombre de crèdits fixat pel pla d’estudi dividit
pel nombre de cursos previstos, més l’increment d’un 20%.

La xifra per a cadascun dels ensenyaments és la següent:

Ensenyaments                                                                                            Crèdits

Facultat de Lletres
· Geografia (93) 90
· Geografia (01) 90
· Història (93) 90
· Història (01) 90
· Història de l’Art 90
· Antropologia Social i Cultural (93) 90
· Antropologia Social i Cultural (01) 90
· Filologia Anglesa (93) 90
· Filologia Anglesa (01) 90
· Filologia Catalana (93) 90
· Filologia Catalana (01) 90
· Filologia Hispànica (93) 90
· Filologia Hispànica (01) 90
· Publicitat i Relacions Públiques
     - Periodisme (1r cicle)
     - Comunicació Audiovisual (1r cicle)
· Estudis Alemanys (96) 90
· Estudis Alemanys (01)
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· Arqueologia (99) 90
· Arqueologia (01)  ?

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
· Pedagogia 90
· Psicologia 90
· Mestre  especialitat  Educació Primària (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Educació Infantil (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Educació Especial (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Educació Física (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Educació Musical (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Llengua Estrangera (97) 76,5
· Educació Social 72

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
· Administració i Direcció d’Empreses (92) 90
· Administració i Direcció d’Empreses (01)  ?
· Economia (01)  ?
· Ciències Empresarials (92) 84
· Ciències Empresarials (01)  ?
· Administració i Gestió Immobiliària 72

Facultat de Ciències Jurídiques
· Dret (92) 94,5
· Relacions Laborals (95) 76,5
· Ciències del Treball 72
· Treball Social 72

Facultat de Química
· Química 96
· Bioquímica 82,5

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
· Medicina 108
· Fisioteràpia 82,5

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (92) 84
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (92) 84
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98) 79,5
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98) 79,5
· Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial 94,5
· Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat 94,5
· Enginyeria Informàtica 90
· Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 90

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
· Enginyeria Química 96
· Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial 94,5

Facultat d’Enologia
· Enologia 82,5
· Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (97) 79,5

Escola Universitària d’Infermeria
· Infermeria 93
· Ciència i Mètode en Infermeria 90

Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta
· Infermeria 93

Escola Universitària de Turisme Bettatur
· Turisme 72

/ Junta de Govern de 7 de maig de 2001 Núm. 10



Full Oficial 3226

Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Manyà
· Ciències Empresarials 84

EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris
· Relacions Laborals                                                                                          76,5

Terminis
A continuació s’indiquen les dates generals de matriculació dels estudiants. Cada

centre determinarà el calendari concret dins d’aquests marges i el publicarà als taulers
d’avisos.  En la mesura que es pugui, es publicarà també a la web del centre el dia
que cada alumne té assignat per matricular-se i l’horari.

Amb la finalitat de facilitar l’elecció d’assignatures optatives i de crèdits lliures, la
matrícula s’iniciarà per la inicial alfabètica resultant del sorteig establert anualment
per la Generalitat de Catalunya.  Aquest any ha correspost a la lletra L.
1) Les dates de matrícula dels alumnes de nou accés estanfixades de manera general

per a tot Catalunya:
· del 23 al 27 de juliol,  alumnes de primera preferència
· del 3 al 7 de setembre, alumnes de segona a vuitena preferència
· el 20 de setembre, alumnes de convocatòria especial
· el 10 i 11 d’octubre, alumnes admesos a partir de la preinscripció de setembre
· el 30 i 31 d’octubre, alumnes admesos el mes d’octubre procedents de les
llistes d’espera

2) Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els
crèdits de què s’han matriculat el curs anterior, podran efectuar la matrícula en
les dates següents:
· 24 de setembre, alumnes que finalitzen la carrera (Reus)
· 25 de setembre, alumnes que finalitzen la carrera (Tarragona)
· del 26 al 28 de setembre, la resta

3) Els estudiants de la URV en fase de mobilitat podran matricular-se a les secretaries
dels seus centres entre el 24 i 28 de setembre.

En el cas que calgui una incorporació anterior a  aquestes dates a la universitat
de destinació, el coordinador de mobilitat n’ha d’informar el cap de secretaria
amb 15 dies d’antelació abans de la seva partida per tal de poder dur a terme els
tràmits adients.

4) La matrícula de la resta d’alumnes tindrà lloc durant el mes d’octubre.
· del 8 al 11, alumnes que finalitzen  la carrera
· del 15 al 31, la resta

5) Els alumnes d’ensenyaments que s’inicien al febrer (enginyeria en Automàtica i
Electrònica Industrial i llicenciatura en Enologia), es matricularan del 18 de febrer
al 2 de març.

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

La formalització de les matrícules per part del centre ha d’estar finalitzada
com a màxim el 20 de novembre.

7) Entre el dia 2 i 15 de novembre, els alumnes poden demanar al degà/director del
centre, per causes justificades, efectuar les modificacions de matrícula següents:
- canvi de grup
- ampliació d’assignatures
- canvi entre assignatures

El degà/director del centre ho podrà autoritzar sempre que l’alumne tingui
totalment abonada la matrícula anterior. En cas de matrícula fraccionada, sempre
que hagi abonat el primer pagament.

La regularització de les matrícules per part del centre ha d’estar finalitzada
com a màxim el dia 20 de novembre. La regularització no podrà implicar devolució
per als alumnes.  No es podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de matrí-
cula.

8) Els alumnes que durant el curs obtinguin el reconeixement de crèdits lliures, tant
si finalitzen com no estudis, podran presentar sol·licitud de reconeixement de
crèdits a la secretaria del centre, adreçada al degà/director del centre i matricu-
lar-los amb efectes d’aquest curs en els terminis següents:
· del 15 al 31 de gener presentaran la sol·licitud de reconeixement i del 18 al
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22 de febrer els matricularan.
· de l’1 al 30 d’abril presentaran la sol·licitud de reconeixement i del 13 al 17

de maig els matricularan.
Si l’activitat l’han reconegut per la via c, automàticament s’incorporaran els

crèdits reconeguts a l’expedient de l’alumne, i estaran exempts de presentar
sol·licitud. Només caldrà que s’adrecin a la secretaria del centre durant el període
de matrícula per lliurar l’acreditació de l’activitat i recollir la modificació de la
matrícula.

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

9) Els alumnes que al final del curs obtinguin el reconeixement de crèdits lliures
pels cursos realitzats a la Universitat d’Estiu de la URV, estaran exempts de pre-
sentar sol·licitud, i automàticament s’incorporaran els crèdits reconeguts a
l’expedient de l’alumne amb efectes del curs següent.

10)Les sol·licituds de reconeixement de crèdit, quan hagin de tenir efecte en el curs
següent, han de presentar-se a la secretaria del centre de l’1 al 30 de juny, adreçades
al degà/director del centre.  Abans del 31 de juliol, les resolucions favorables es
publicaran en el tauler d’avisos del centre.  Les resolucions desfavorables es co-
municaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a la secretaria del
centre.

11)Si l’alumne finalitza els estudis per reconeixement de crèdits, convalidació o
adaptació, podrà presentar la sol·licitud (en els casos en què sigui necessari) tant
aviat com pugui acreditar l’activitat, o tingui la resolució corresponent:
· si la matrícula la realitza fins al 15 de juliol, aquesta correspondrà a una

ampliació del curs actual.
· si la matrícula la realitza a partir del 16 de juliol, aquesta correspondrà a una

nova matriculació del curs següent.
12)Si l’alumne finalitza els estudis amb la superació del Projecte Final de carrera, en

el cas dels plans d’estudis en què sigui obligatori, a criteri del centre, podrà ma-
tricular l’assignatura en els terminis oficials de matrícula o en el moment en què
estigui preparat per a la presentació.  En aquest últim cas:
· si l’examen té lloc abans del 15 de juliol, la matrícula correspondrà a una

ampliació del curs actual.
· a partir del 16 de juliol, la matrícula correspondrà a una nova matriculació

del curs següent.
13)En el període del 18 al 22 de febrer, i sempre que l’alumne tingui totalment

abonada/es la/es matrícula/es anterior/s, es podrà ampliar la matrícula en els ca-
sos següents:
- crèdits reconeguts
- assignatures objecte de prerequisit
- assignatures corresponents al 2n quadrimestre o anual,  en casos justificats a

criteri del centre
14)Si un alumne que s’ha matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar la

carrera obté el reconeixement de crèdits lliures durant aquest mateix curs, podrà
demanar al degà/director del centre la modificació de la seva matrícula, en el
sentit de substituir alguna assignatura optativa/crèdit lliure per la matrícula de
reconeixement, sense dret a devolució econòmica, i abonant l’import que
correspongui al reconeixement.

Si correspon a assignatures impartides al 1r quadrimestre ho podrà fer del 15
al 31 de gener. Si s’imparteixen el 2n quadrimestre o anualment, de l’1 al 30
d’abril.

Les resolucions favorables es publicaran en els taulers d’avisos. Les resolucions
desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a
la secretaria del centre.

En tot cas la modificació de la matrícula ha d’estar finalitzada, com a molttard el
31 de gener, o 30 d’abril, segons el període, abans que es generin les actes de la
convocatòria corresponent.

Matrícula condicional
1)  La matrícula condicional s’admet en els casos següents:

a) Els alumnes que presentin sol·licitud/acreditació de beca  de règim general.
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Una vegada resolta la sol·licitud, si és negativa, l’alumne ha de formalitzar la
matrícula definitiva abonant els preus públics corresponents. (vegeu l’apartat de
beques)
b) Els alumnes que estan pendents de ser admesos en un altre ensenyament d’una
universitat pública si manifesten aquesta  circumstància:
- per reassignació dins del districte universitari de Catalunya
- districte obert
- pendent de resolució d’una sol·licitud de trasllat d’expedient presentada a
una altra universitat

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

Si no ho fa, el centre regularitzarà d’ofici la matrícula traient la condicionalitat
i generant el rebut corresponent.
c) Els alumnes que presentin sol·licitud de convalidació/adaptació en els terminis
previstos en la Normativa acadèmica i hagin abonat la taxa d’estudi corresponent,
si no està resolta en les dates que els correspon efectuar la matrícula:

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

Si no ho fa, el centre regularitzarà d’ofici la matrícula traient la condicionalitat
i generant el rebut corresponent.

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

Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d’estudi
1) Respecte al nombre total de crèdits establert en els plans d’estudi com a necessaris

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

Aquesta xifra sols podrà ser superada, amb l’autorització del vicerector
corresponent, quan l’ampliació correspongui a la matrícula establerta de
complements de formació necessaris per accedir a un 2n cicle.

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

Ensenyaments   Crèdits màxims
Facultat de Lletres
· Geografia (93) 306
· Geografia (01) 306
· Història (93) 306
· Història (01) 306
· Història de l’Art 306
· Antropologia Social i Cultural (93) 156
· Antropologia Social i Cultural (01) 156
· Filologia Anglesa (93) 306
· Filologia Anglesa (01) 306
· Filologia Catalana (93) 309
· Filologia Catalana (01)  ?
· Filologia Hispànica (93) 310,5
· Filologia Hispànica (01)  ?
· Publicitat i Relacions Públiques  ?

- Periodisme (1r cicle)
- Comunicació Audiovisual (1r cicle)

· Estudis Alemanys (96) 156
· Estudis Alemanys (01)  ?
· Arqueologia 156
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
· Pedagogia 306
· Psicologia 306
· Mestre especialitat Educació Primària (97) 196,5
· Mestre especialitat Educació Infantil (97) 196,5
· Mestre especialitat Educació Especial (97) 196,5
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· Mestre especialitat Educació Física (97) 196,5
· Mestre especialitat Educació Musical (97) 196,5
· Mestre especialitat Llengua Estrangera (97) 196,5
· Educació Social 186
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
· Administració i Direcció d’Empreses (92) 306
· Administració i Direcció d’Empreses (01)  ?
· Economia (01)  ?
· Ciències Empresarials (92) 216
· Ciències Empresarials (01)  ?
· Administració i Gestió Immobiliària 186
Facultat de Ciències Jurídiques
· Dret (92) 321
· Relacions Laborals (95) 196,5
· Ciències del Treball 126
· Treball Social 186
Facultat de Química
· Química 327,5
· Bioquímica 144
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
· Medicina 546
· Fisioteràpia 213
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (92) 216
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (92) 216
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98) 204
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98) 204
· Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial 241,5
· Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat 241,5
· Enginyeria Informàtica 156
· Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 156
· Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
· Enginyeria Química 411
· Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial 241,5
Facultat d’Enologia
· Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (97) 204
· Enologia 144
Escola Universitària d'InfermeriaEscola Universitària d’Infermeria
· Infermeria (95) 240
· Ciència i Mètode en Infermeria 156
Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta
· Infermeria 240
Escola Universitària de Turisme Bettaturscola Universitària de
· Turisme 186
Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Manyà
· Ciències Empresarials 216
Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris
· Relacions Laborals 196,5

2) En acabar la carrera i un cop realitzat el dipòsit de títol, un alumne pot demanar
al centre la inscripció addicional d’assignatures optatives de l’ensenyament que
ha finalitzat. El centre, segons la capacitat, resoldrà. Els alumnes inscrits abonaran
el preu/crèdit fixat pel Consell Social. No es beneficiaran de cap tipus d’ajut ni
exempció dels preus públics i la qualificació obtinguda no tindrà efectes
acadèmics. Hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança per cobrir possibles
contingències.

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

següents:
1) Tots els alumnes

· Els alumnes que es matriculin en alguna de les classes de matrícula que tenen
reducció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la
matrícula, dins del període oficial concret establert pel centre.
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· Els alumnes que presentin sol·licitud de beca, l’imprès degudament emplenat
amb els justificants requerits, i/o l’acreditació corresponent.

· Els alumnes que presentin sol·licitud de convalidació/adaptació, l’imprès
degudament emplenat amb els justificants corresponents

2) Alumnes de primer curs o que es matriculen per primera vegada en un ensenyament
de la URV
· Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere per a la fitxa i el

carnet d’estudiant
· Fotocòpia del DNI (passaport en cas d’estrangers)

Han d’estar admesos per preinscripció o haver superat la prova de més grans
de 25 anys.

Segons la via d’accés, han de presentar, a més, els documents següents:
Via 0 Provinents de PAAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)
· Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent. Aquest

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

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

· Targeta original d’aprovació de les PAAU.
· Justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient si són d’altres districtes

universitaris.
Via 2 Diplomats, llicenciats, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics o enginyers
tècnics.
· Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.

Via 4 i 5 Alumnes provinents de COU, d’FP de 2n grau, mòdul professional 3
o tècnic superior

· Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os
emès/os per un institut públic.

· Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard
corresponent.

· Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.  Aquest
document no és necessari per als alumnes que han realitzat l’ensenyament
secundari obligatori (reforma).

· Justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient si són d’altres districtes
universitaris per als alumnes de COU.

Via 7 i 8  Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d’aquesta
o d’una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció
a) Alumnes que volen continuar els mateixos estudis iniciats, sense tenir aprovats

60 crèdits en la universitat d’origen
· Justificant d’haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència
· Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la diligència corresponent

(Vegeu punt 2 apartat 6.3 Trasllats d’expedient de la Normativa acadèmica.)
b) Alumnes que volen iniciar uns estudis diferens als cursats
· certificat personal en què figurin les dades d’accés (excepte en el cas

d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV).  En el cas de tenir superades
assignatures, vegeu l’apartat 6.5 Convalidacions de la Normativa acadèmica

· Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard
corresponent (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV)

· Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.  Aquest
document no és necessari per als alumnes que han realitzat l’ensenyament
secundari obligatori (reforma) (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix
centre de la URV).

Més grans de 25 anys
· Papereta original justificativa d’haver superat les proves.
Una vegada revisada la documentació lliurada per l’estudiant, se li informarà, si

s’escau, dels justificants que li manquen. En el cas que no els aporti en el termini
màxim de 10 dies naturals es procedirà d’ofici a la regularització de la seva matrícula,
amb els efectes que corresponguin.

Els alumnes amb estudis estrangers convalidats
1) En el cas de convalidacions de sis o més assignatures de pla no renovat, o 60 o

més crèdits, independentment del curs a què aquestes/s pertanyin, cal l’admissió
del degà/director del centre. Només si és admès pot formalitzar la matrícula
corresponent.

2) En el cas de convalidacions d’una assignatura de pla no renovat o entre 15 i 59
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crèdits si un cop finalitzat el procés de preinscripció queden places vacants, pot
ser admès pel degà/director del centre.

3) En el cas de convalidacions de menys de 15 crèdits, hauran de realitzar les PAAU,
llevat que l’homologació dels estudis secundaris els doni accés a la universitat.

5.2 ASPECTES ECONÒMICS

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

decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de
serveis acadèmics universitaris per al curs 2001-2002, o en altres normatives
legals. En el cas d’ensenyaments propis, el Consell Social de la Universitat aprovarà
els preus corresponents i les deduccions, si s’escau.

2) L’import que hauran d’abonar els alumnes serà, bàsicament, el que resulti de
sumar els conceptes següents, segons estableixi el decret esmentat:
. l’import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’alumne es matriculi,

i el factor de repetició
. taxes administratives
. assegurança escolar, si s’escau
. serveis voluntaris, si s’escau

3) Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de matrícula que tenen
exempció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la
matrícula dins del període oficial concret establert pel centre i no poden avançar-
la o endarrerir-la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret pugui
produir-se.
Si en el moment de formalitzar la matrícula no poden acreditar documentalment
el dret a l’exempció, tindran 10 dies naturals per aportar el justificant corresponent.
Una vegada transcorregut aquest període, la secretaria del centre procedirà a
regularitzar la matrícula d’ofici.

4) Atesa la propera entrada en vigor de l’euro 1 de gener de 2002, en els rebuts de
matrícula apareixeran els imports a pagar tant en pessetes com en euros.

Efectes econòmics de la matrícula condicional
1)  Alumnes  becaris de règim general

Els alumnes que presentin la sol·licitud/credencial de beca hauran de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitants de beca.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis

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

aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família
nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.  Si no ho
fa, en el cas de denegació de la beca, no podrà gaudir dels beneficis
corresponents.
En el cas que un alumne no hagi presentat la beca en el moment de la

matriculació, tindrà temps de fer-ho fins al 31 d’octubre al Servei de Gestió
Acadèmica.

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

Un cop concedides o denegades les beques, el Servei de Gestió Acadèmica
procedirà a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents a cada estudiant,
d’acord amb la normativa vigent. Independentment que l’estudiant sol·liciti revisió
de la resolució, caldrà que faci efectiu l’import de la matrícula.

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

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

aplicarà en cas que la reassignació o trasllat sigui desestimada (ordinària,
família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.

3) Els alumnes que presentin sol·licitud de convalidació/adaptació hauran de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de convalidació/adaptació.
b) Pagar, l’import dels crèdits corresponents a assignatures que no estan pendents
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de la resolució, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau,
dins del termini marcat pel resguard de matrícula.

c)  Emplenar correctament la classe de matrícula que li correspongui.
Classes i ajuts de matrícula

Amb independència de la condicionalitat o no de la matrícula, l’estudiant, en el
moment de formalitzar-la, ha d’indicar quina és la classe o ajut que li correspon.
Aquesta classe o ajut serà la que es prendrà com a referència per a tot el curs acadèmic.
a) Classes de matrícula. Les classes de matrícula són:

0. Ordinària: L’alumne pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el
decret de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis acadèmics
universitaris.

1. Família nombrosa 1a: L’alumne està exempt de pagar el 50% dels preus públics
en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, establerts
en el mateix decret.  Haurà d’aportar original i fotocòpia del títol de família
nombrosa vigent en el moment de formalitzar la matrícula.

Si en la data esmentada el títol de família nombrosa estigués en tramitació,
podran obtenir-se els beneficis corresponents acreditant la sol·licitud del títol
esmentat, acompanyada d’una declaració jurada de la categoria que s’ha
sol·licitat.

Els alumnes més grans de 21 anys que vulguin gaudir del benefici de família
nombrosa hauran de presentar el document que acrediti que el títol esmentat
està en tramitació.

Quan l’estudiant disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a
la secretaria del centre.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa,
quan sol·liciti:

Certificacions acadèmiques
Estudi de convalidacions/adaptacions
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmics

2. Matrícula d’honor global a COU, sempre que s’hagi obtingut un mínim de
quatre excel·lents i notable a la resta de qualificacions, o amb premi
extraordinari en el batxillerat: L’alumne està exempt de pagar el 100% dels
preus públics dels serveis acadèmics. Aquesta classe està limitada a l’alumne
que es matricula a primer curs per primera vegada.

Per acollir-se a aquesta classe, cal que l’alumne aporti en el moment de la
matrícula, una fotocòpia de les qualificacions confrontada per la secretaria.

3. Família nombrosa de 2a o d’honor: L’alumne està exempt de pagar el 100%
dels preus públics en concepte de  serveis acadèmics, incloses les taxes
administratives, establerts en el mateix decret. Haurà d’aportar original i
fotocòpia del títol de família nombrosa vigent o original i fotocòpia del carnet
de família nombrosa vigent, acompanyat del DNI.

Si en la data esmentada el títol de família nombrosa estigués en tramitació,
podran obtenir-se els beneficis corresponents acreditant la sol·licitud del títol
esmentat, acompanyada d’una declaració jurada de la categoria que s’ha
sol·licitat.

Els alumnes més grans de 21 anys que vulguin gaudir del benefici de família
nombrosa hauran de presentar el document que acrediti que el títol esmentat
està en tramitació.

Quan l’estudiant disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a
la secretaria del centre.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa,
quan sol·liciti:

Certificacions acadèmiques
Estudi de convalidacions/adaptacions
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmcis

b)   Ajuts de matrícula. Afecten el personal de les universitats catalanes públiques
6. Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència

acreditada i fills menors de 25 anys: L’alumne està exempt de pagar el 100%
dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures,
si s’hi matricula per primera vegada, a un centre integrat de la URV. També
tindran dret a l’exempció:
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· si els estudis seguits no estan implantats a la URV
· si no ha pogut ser admès a la URV per la qualificació exigida

S’aplicarà als alumnes admesos a partir del curs 2001-2002
Ha d’aportar el corresponent certificat original que acrediti aquesta condició

dins del període oficial de matriculació, emès pel Servei de Recursos Humans,
d’acord amb el model establert.

Si l’alumne es matricula a un centre adscrit de la URV, a instància de
l’interessat, es retornarà el percentatge sobre el preu públic que rep la
Universitat. A la petició caldrà que adjunti una certificació emesa per Servei
de Recursos Humans sobre la seva condició.

7. Personal d’altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys:  L’alumne
està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis
acadèmics de totes les assignatures si s’hi matricula per primera vegada. Ha
d’aportar el corresponent certificat original que acrediti aquesta condició, dins
del període oficial de matriculació, emès per la seva universitat, d’acord amb
el model establert.

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

de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat el curs immediatament
anterior, tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tantes assignatures/
crèdits com assignatures/crèdits amb matrícula d’honor hagin obtingut del mateix
ensenyament). Es tindrà en compte la classe de matrícula aplicada en el curs que
s’ha obtingut la matrícula d’honor.

2) Els alumnes que es matriculen d’assignatures convalidades i/o reconeixement de
crèdits han d’abonar el 25% del preu establert en el decret de preus públics. En el
cas que el reconeixement de crèdits s’hagi obtingut per la via d’activitats
organitzades per centres i departaments, cursades a partir del curs 1998-1999 o
per la via de cursos d’estiu de la URV cursats a partir del curs 2000-01, estaran
exempts de pagar el preu establert en el decret de preus públics.

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

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

5) Els alumnes que es matriculin d’assignatures adaptades per raó de canvi o renovació
del pla d’estudi dins de la URV, i de trasllat d’expedient entre centres de la mateixa
universitat amb el mateix pla d’estudis, estaran exempts de pagar el preu establert
en el decret de preus públics.

6) Els alumnes que es matriculin d’assignatures sense escolaritat a causa de l’extinció
del pla d’estudi hauran d'abonar el 25% del preu establert en el decret de preus
públics.  En cas que s’ofereixi a l’estudiant un sistema de tutories o docència
alternativa, n’abonarà l’import íntegre.

Modalitats de pagament
Modalitat pagament en efectiu: Es pagarà presentant el resguard de matrícula

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

L’alumne ha de consevar sempre el seu resguard, segellat per l’entitat bancària i
amb la ràfega corresponent, per si li calgués acreditar l’ingrés.

Modalitat Carnet estudiant amb compte corrent a Caixa Tarragona: En el moment
de formalitzar l’automatrícula, abonarà automàticament l’import corresponent.

Formes de pagament
En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne podrà triar entre el pagament

únic o el fraccionat.
· Pagament únic:
L’alumne paga íntegrament d’un sol cop l’import de la matrícula.
Aquesta modalitat s’aplica obligatòriament a tots els alumnes que es matriculin
condicionalment i als de la classe de matrícula 2, 3, 6 i 7.
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· Pagament fraccionat:
L’alumne pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia
similar. El primer, l’ha de fer efectiu en els set dies següents després de la
formalització de la matrícula, i el segon, abans del 15 de desembre (15 de maig,
en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).

1) Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l’import  total a pagar dels
crèdits matriculats sigui superior a 15.000 PTA.

2) Si no es paga el primer termini, queda sense efecte el pagament del segon. Tant
en aquest cas com si ha deixat de fer el segon pagament, es considerarà la matrícula
nul·la i, per tant, impagada amb els efectes que se’n derivin.

3) Qualsevol altra forma de pagament que l’alumne utilitzi fora de les dues
esmentades es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes
que se’n derivin. Si la matrícula es fa efectiva en una entitat bancària diferent de
les indicades als resguards, també es considerarà nul·la

Recàrrecs
1) L'import del crèdit s'incrementarà en un 20% quan  es matriculi per segon cop. Si

es matricula per tercera vegada, l’import s’incrementarà en un 40%, si es matricula
per quarta vegada o més, l’increment serà d’un 50%.

2) Als alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista, se’ls
aplicarà un increment de 5.000 PTA en el preu total de la matrícula per compensar
les despeses que comporta la gestió de morosos.

3) S’aplicarà un recàrrec del 40% dels preus per crèdit als estudiants que posseeixin
un o més títols universitaris oficials de primer cicle, de primer o segon cicle o
només de segon cicle, i que s’hagin matriculat a partir del curs acadèmic 1996-
97, per iniciar un altre estudi conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial a
les universitats i centres docents adscrits que apliquen els preus fixats en el decret
pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.  En
alguns casos, el decret estableix excepcions.

Taxes administratives
1) S’aplicarà una taxa per la gestió de matriculació i de l'expedient acadèmic per

cada període de matrícula quadrimestral o anual, en el moment de formalitzar la
matrícula.

2) S’aplicarà una taxa en el moment d’efectuar lamodificació o modificacions, i/o
l'ampliació o ampliacions parcials de matrícula

3) El decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen els preus de la
prestació de serveis acadèmics, fixa els imports per a l’expedició de certificacions
acadèmiques, trasllats d’expedients acadèmics i estudi de sol·licituds de
convalidació o d’adaptació.

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

fins al 15 de desembre (15 d’abril, en el cas dels ensenyaments que s’inicien al
febrer).

Tindran dret a la devolució de l’import pagat si es presenta la sol·licitud fins al
15 de desembre o 15 d’abril (excepte les taxes de secretaria i, si s’escau, els
serveis voluntaris) pels motius següents:
a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat

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

b) Defunció de l’alumne.
2) Als alumnes que després de la gestió de reclamació dels rebuts impagats

corresponents continuïn figurant com a deutors, se’ls anul·larà la matrícula.
Si volen continuar estudis, en cursos posteriors, se’ls aplicarà els percentatges
d’increment que fixi el decret de preus públics en les assignatures matriculades
anteriorment, sense perjudici dels altres recàrrecs que el mateix decret pugui
establir.

3) Els alumnes de primer curs als quals s’ha anul·lat la matrícula perden la plaça en
el centre. Per iniciar novament aquells estudis, han de tornar a obtenir plaça
mitjançant la preinscripció oficial. L’anul·lació de la matrícula de 1r comporta la
devolució de la documentació acadèmica presentada per l’alumne.
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5.3   SERVEIS UNIVERSITARIS EXTRAACADÈMICS

Assegurança escolar obligatòria
Curs escolar

Té la consideració de curs escolar el termini comprès entre el 15 de setembre i el
14 del mateix mes de l’any següent.

Beneficiaris de l’assegurança escolar
Amb caràcter obligatori, són beneficiaris de l’assegurança escolar tots els alumnes
menors de 28 anys. Els estudiants queden automàticament assegurats quan
formalitzen la matrícula, moment en què abonen la quota anual corresponent.

Estudiants estrangers
També es beneficien de l’assegurança escolar els estudiants hispanoamericans,
portuguesos, andorrans, haitians, brasilers, sirians, francesos, holandesos, jordans,
guineans (Guinea Equatorial), marroquins, iraquians, alemanys, anglesos, grecs,
gal·lesos, irlandesos del nord, suecs, finlandesos i, en general, nacionals d’aquells
països amb els quals hi hagi un conveni en matèria de protecció d’estudiants o
reciprocitat de tracte.

Contingut
L’assegurança escolar protegeix en les situacions següents :
· accident escolar
· cirurgia general
· neuropsiquiatria
· tuberculosi pulmonar i òssia
· tocologia
· infortuni familiar
· altres prestacions

L’assegurança escolar ha formalitzat concerts amb establiments sanitaris
adequats i metges especialistes per a l’atenció dels assegurats. Malgrat això,
l’estudiant té facultat per escollir centre hospitalari i facultatiu; en aquest cas, la
diferència de despeses que pogués existir entre els preus concertats i el cost del
tractament anirien a càrrec de l’interessat.
Els centres concertats són:
· Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona)
· Hospital Universitari de Sant Joan (Reus)
· Hospital de Móra d’Ebre
· Centre Mèdic Quirúrgic (Reus)
· Reddis Mutual (Reus i Tortosa)
· Clínica Psiquiàtrica Bellavista (Lleida)
Els centres col·laboradors són:
· Pius Hospital (Valls)
· Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona)
· Hospital Verge de la Cinta (Tortosa)

Procediment per sol·licitar les prestacions de l’assegurança escolar
L’estudiant s’ha d’adreçar a la secretaria de la facultat o escola on està matriculat

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

Aquests documents, degudament emplenats, els ha d’adreçar a la Direcció
Provincial de l’INSS, Departament d’Assegurança Escolar, Rambla Nova, 86, 43071
Tarragona, acompanyats de la documentació següent:
· el document nacional d’identitat en vigor (els estrangers, el passaport)
· el resguard de pagament de la matrícula

A més, serà necessari presentar altres documents específics de cada situació,
com el certificat mèdic de baixa i l’informe d’accident (o, si s’escau, el certificat
de defunció) en cas d’accident escolar: els documents que justifiquin la ruïna
familiar o el certificat de defunció del cap de família, en els supòsits d’infortuni
familiar: els informes mèdics corresponents, a l’efecte de les diverses prestacions
sanitàries, etc.

A efecte d’aquesta assegurança es considera accident escolar tota lesió corporal
de què sigui víctima l’assegurat, soferta en el transcurs d’activitats directament o
indirectament relacionades amb la seva condició d’estudiant. S’hi inclouen les
de caràcter esportiu, assemblees, viatges d’estudis, de pràctiques o de fi de carrera
i altres similars, sempre que hagin estat autoritzades pel centre d’estudis
corresponent .
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a) L’ accident escolar comprèn
· Assistència mèdica i farmacèutica, fins que l’estudiant pugui incorporar-se als

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

· Indemnitzacions econòmiques, segons el barem, en cas d’incapacitat.
· Subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i d’ortopèdia.

Prestacions econòmiques, requisits i imports
Depenen de les conseqüències de l’accident per a l’estudiant assegurat.  Si ha

sofert:
1. Incapacitat permanent i absoluta per als estudis, l’assegurança li abonarà una

indemnització d’entre 25.000 i 100.000 PTA.
2. Gran invalidesa per als estudis, li correspondrà una pensió vitalícia de 24.000

PTA anuals.
En ambdós casos les despeses de desplaçament que s’originin com a

conseqüència d’un accident greu podran anar a càrrec de l’assegurança. El metge
que atengui l’estudiant n’haurà d’apreciar la urgència.
3. En cas de mort, l’assegurança abonarà als familiars les indemnitzacions

següents:
· 5.000 PTA en concepte de despeses d’enterrament i 20.000 PTA si l’accident

s’ha produït en un lloc diferent al del domicili familiar.
· 50.000 PTA en concepte de capital a determinats familiars que econòmicament

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

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

aparell genitourinari, tocoginecologia, otorinolaringologia, oftalmologia i aparell
locomotor.

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

d’ambulatori.
· Graciablement pot estendre’s aquesta prestació per un any més d’internament

i sis mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no hi ha
hagut internament.

d) Tuberculosi pulmonar i òssia
Comprèn
d.1 En cas d’internament
· Assistència mèdica: elecció d’especialista i centre
· Assistència farmacèutica
· Hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys)
· Cirurgia toràcica
d.2 En cas que no sigui  necessari l’internament
· Assistència mèdica total
· Assistència farmacèutica en un 70%
· Durada màxima: 3 anys

/ Junta de Govern de 7 de maig de 2001 Núm. 10



Full Oficial 3237

e) Tocologia
Comprèn
· La possibilitat d’elecció d’especialista i el centre en què el pacient desitja ser

atès.
· Assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies al

part.
· Assistència farmacèutica.
· Estada en centre hospitalari: assistència completa.
f) Infortuni familiar

Aquesta prestació té com a objectiu assegurar l’estudiant quan la situació
econòmica de la seva família li impedeixi la continuïtat dels estudis ja començats
(en queden exclosos els estudiants estrangers), i que pot haver estat ocasionada
per:
· Mort del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades

anteriorment.
· Ruïna o fallida familiar (en cap cas s’entendrà com a tal la insuficiència

permanent de recursos econòmics per pagar els estudis).

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

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

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

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

· En els supòsits de ruïna o fallida familiar, per percebre-la és necessari que hagi
transcorregut com a mínim un any des que l’estudiant es va matricular.
Aquestes pensions es faran efectives des del primer dia del mes següent en

què es va produir el fet.
Són compatibles amb qualsevol altra beca escolar.

Sol·licitud
Abans que transcorri un any des que es va produir el fet.
Si se sol·licita passat aquest termini, es concedirà a partir del primer dia del

mes següent en què es va presentar la documentació en qualsevol oficina de
l’INSS.
g) Altres prestacions

Amb caràcter graciable, tenint en compte situacions econòmiques i
circumstàncies especials, l’assegurança escolar pot oferir assistència i tractament
de fisioteràpia i cobaltoteràpia.

Assegurança escolar voluntària
Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment

de la matrícula la pòlissa d’assegurança (més informació a la secretaria del centre/
documentació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de la
taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

En el cas de no subscriure l’assegurança en el moment de formalitzar la matrícula,
els alumnes ho podran fer directament a l’entitat asseguradora.

Servei d’Esports
Es pot efectuar el pagament per fer-se soci del Servei d’Esports mitjançant la

matrícula o bé adreçant-se directament al Servei d’Esports (av. d’Andorra, s/n).
Si voluntàriament s’ha seleccionat el Servei d’Esports, el fet que s’hi renunciï no

suposa la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de
matrícula.

Solidaritat
Els Estatuts de la URV estableixen, com un dels seus objectius, la promoció

del respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per a la pau i la cooperació
internacional, especialment amb els països en desenvolupament.

La comunitat universitària ha manifestat el seu acord per impulsar accions de
cooperació solidària i el Claustre ha creat la Comissió URV Solidària, que és l’òrgan
que coordina i gestiona les activitats de cooperació per al desenvolupament i de
solidaritat a la URV.
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Per dur a terme les activitats, la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i
equipaments de la URV, i comptarà amb el treball voluntari dels membres de la
comunitat universitària i els fons econòmics recaptats amb aquesta finalitat.

Els alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, podeu manifestar la vostra
voluntat de col·laborar amb una aportació de 1.000 PTA addicionals a l’import de la
matrícula.

5.4 INFORMACIÓ DE BEQUES

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

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

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

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

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

- Els impresos de sol·licitud s’adquireixen a qualsevol estanc i contenen la informació
necessària per emplenar-los.

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

Per a més informació, cal que us adreceu al Servei de Gestió Acadèmica, c/ de
l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona, telèfon 977 55 95 12.

Beca de mobilitat
Aquesta convocatòria s’adreça a aquells alumnes que cursen estudis universitaris

fora de la seva comunitat autònoma.
Les normes que la regeixen i els requisits són molt similars als de la convocatòria

de règim general.
L’alumne que opti per aquesta convocatòria haurà de seguir el mateix procediment

que l’establert per la convocatòria de règim general.

Beca de col·laboració amb departaments
Aquests ajuts poden ser sol·licitats pels alumnes de l’últim curs del segon cicle de

facultats o escoles tècniques superiors o que estiguin matriculats de tots els crèdits o
assignatures que els quedin per acabar la carrera.

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

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

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

Beca de col·laboració amb la URV
La URV convoca diverses beques de col·laboració per tal de donar suport a les

diverses vessants de la vida universitària. Aquestes beques estan vinculades a àmbits
molt diversos com les biblioteques, el Servei d’Esports, la borsa de treball i habitatge,
l’atenció a la comunitat universitària, etc.
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Habitualment es realitzen dues convocatòries de beques. La primera, al mes d’abril,
incloules beques que s’han de desenvolupar durant l’estiu (automatrícula, Universitat
d’Estiu, monitors de natació...)  La segona, durant el mes de juny, incloutotes aquelles
beques que es desenvoluparan durant el curs acadèmic.

En les convocatòries s’estableixen els requisits de l’alumnat i les condicions de la
beca (durada, retribucions, etc.)

Per accedir-hi, cal que l'alumne estigui matriculat a la Universitat d’un mínim de
50 crèdits o dels crèdits que li restin per acabar l’ensenyament en què estigui matriculat.

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

6.  NORMATIVA  ACADÈMICA

6.1 PLANS D’ESTUDI

A continuació es dóna informació sobre els conceptes més significatius dels plans
d’estudis renovats.

Estructuració en cicles
Els plans d’estudi s’estructuren en cicles, que determinen la durada i la càrrega

lectiva dels estudis. La URV té estructurats els estudis en:

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

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

3. Ensenyaments de només 2n cicle.  Hi ha segons cicles que no han de constituir
continuació directa d’un correlatiu primer cicle; per poder incorporar-s’hi, les
directrius generals pròpies poden establir determinades exigències. Tenen una
durada de dos anys i la superació dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat/
da, arquitecte/a o enginyer/a.

Crèdits
El crèdit és la unitat de valoració dels ensenyaments. Cada assignatura del pla

d’estudi té una equivalència en crèdits. Cada crèdit correspon a deu hores de classe
teòrica, pràctica o el seu equivalent. L’obtenció dels crèdits estarà condicionada als
sistemes de verificació dels coneixements que estableixi la Universitat.

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

Itineraris recomanats
És la distribució de les assignatures d’un pla d’estudi, amb la finalitat que ajudi
l’alumne a cursar-les en un nombre determinat d’anys acadèmics. Per a un mateix
ensenyament hi pot haver més d’un itinerari. Cada pla d’estudi fixa el període
d’escolaritat mínim.

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

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

2. Matèries obligatòries. Són lliurement establertes per la Universitat i de compliment
obligat per als alumnes.

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

4. Matèries de lliure elecció. Corresponen a un percentatge que la Universitat inclou
en el pla d’estudi sobre la càrrega lectiva total.
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Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. L’alumne ha de cursar assignatures.

Assignatures obligatòries
L’alumne les ha de superar per obtenir el títol corresponent. Són assignatures

procedents de la diversificació de matèries troncals i matèries obligatòries d’universitat.

Assignatures optatives
El pla d’estudi de cada ensenyament determina un nombre de crèdits que l’alumne

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

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

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

Assignatures optatives/lliure elecció
Si un alumne ha obtingut per les assignatures optatives superades un nombre de

crèdits optatius superior als necessaris, podrà passar les esmentades assignatures a
crèdits de lliure elecció per completar el seu currículum, sempre que el nombre de
crèdits de lliure elecció realitzats en el propi ensenyament no superi el 70% del total
que hagi de cursar.

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

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

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

secretaria del centre, la qual l’incorporarà al seu expedient. El traspàs tindrà caràcter
irreversible.

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

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

extracurriculars, els reconeixements de crèdits i les assignatures cursades en un altre
ensenyament.

Un cop superats els requisits mínims per a l’obtenció del títol, no s’incorporaran
a l’expedient de l’estudiant aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits
lliures que no hagi superat.

Assignatures de lliure elecció
Es refereix a les assignatures cursades per l’alumne que només poden ser

comptabilitzades dins del percentatge de crèdits de lliure elecció determinat per a
cada ensenyament.

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

L’alumne les escollirà entre l’oferta que anualment establirà la Universitat, que
serà feta pública durant el mes de juliol.  Aquesta oferta inclourà:
a) Les assignatures troncals, obligatòries i optatives dels ensenyaments de la URV

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

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

c) Les assignatures cursades en altres universitats, dins del conveni amb l’Institut
Joan Lluís Vives o el programa Intercampus d’Administració Oberta (fins a un
100%).
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Les Comissions acadèmiques dels centres podran establir restriccions de matrícula
consistents en:

a) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures amb prerequisits.
b) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures sense prerequisits, però que són

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

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

centre.
e) En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes d’ensenyaments

relacionats científicament.
f) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures impartides per familiars directes.
g) L’alumne no pot cursar assignatures d’idiomes moderns com a crèdits lliures, si

obté reconeixements de crèdits pel mateix idioma, obtinguts per la via e)

Els centres, si ho consideren pertinent, poden anul·lar la matrícula d’aquells
alumnes afectats per alguna de les restriccions.

L’alumnat de primer curs no es podrà matricular d’assignatures ofertes com a
crèdits lliures per cursar durant el primer curs, llevat que ho marqui el pla d’estudi
corresponent. En aquest cas, ho podrà fer en el període d’ampliacions de matrícula
establert al febrer per a assignatures que s’imparteixen al 2n quadrimestre.

En el cas que un centre consideri convenient que un alumne de primer curs cursi
assignatures de lliure elecció, caldrà que ho justifiquin davant del vicerector
d’Estudiants i Docència i, si escau, s’autoritzarà.

Els alumnes podran inscriure’s a les diferents activitats que s’organitzen susceptibles
de reconeixement, i matricular-ne els crèditsdurant aquell curs.

Cada estudiant es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures al centre en què
cursa el seu ensenyament, excepte els de centres adscrits, que ho faran al Servei de
Gestió Acadèmica.

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

Reconeixement de crèdits lliures
Per assolir el nombre de crèdits lliures previst en el pla d’estudi, els alumnes, a

més de superar assignatures previstes com a lliure elecció, poden obtenir-los per la
via del reconeixement.

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

convalidades. No serà aplicable entre especialitats d’un mateix títol o entre títols
afins.  Les comissions acadèmiques de centre determinaran per a cada ensenyament
les titulacions afins.
Podran ser també reconegudes assignatures cursades en estudis propis
corresponents a les universitats públiques catalanes. El reconeixement no serà
resolt fins que el centre disposi de l’expedient complet de l’alumne, incloent-hi la
segona convocatòria d’exàmens.
Els corresponents a assignatures del mateix ensenyament, cursades a l’estranger,
que no han donat lloc a titulació i no són susceptibles de convalidació per
assignatures del pla d’estudi corresponent de la URV.

b) Els cursats com a tals en un altre ensenyament.
c) Les activitats ofertes pels departaments i centres de la URV.
d) Els corresponents a assignatures o activitats cursades a l’estranger en institucions

universitàries.
e) Els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials, els cursos de

música superats a conservatoris oficials de música i els cursos del Servei d’Esports
de la URV, d’acord amb el corresponent quadre d’equivalències aprovat per la
Comissió de Docència i Convalidacions.

f) Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis entre la
URV i altres institucions no universitàries.
S’hi inclouran les pràctiques en empreses, institucions públiques i privades, i els
estudis realitzats en el marc de convenis internacionals.
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g) Els corresponents a cursos d’estiu organitzats per universitats públiques.
h) Els corresponents a cursos d’estiu avalats per l’Institut Joan Lluís Vives.
i) Les activitats de formació proposades per la Comissió URV Solidària.
j) Les activitats de formació proposades pel Consell d’Estudiants de la URV.
k) Les activitats de formació proposades per l’ICE, i les activitats específiques

proposades pel Servei Lingüístic de la URV.

· Les activitats i els cursos s’han d’haver fet paral·lelament als estudis universitaris.
· El reconeixement de crèdits, apartats a), b), d), g) serà resolt per la Comissió

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

serà la mateixa de l’assignatura superada.

En el cas de cursos d’estiu organitzats per universitats públiques no incloses en l’Institut
Joan Lluís Vives, el nombre de crèdits indicat en el certificat; en el cas que no hi
figuri, s’aplicarà l’equivalència de 10 h/1 crèdit.

La resolució que correspongui serà notificada als alumnes.

· El reconeixement de crèdits dels apartats c) i k), si corresponen a activitats ja
autoritzades pel centre seran resolts automàticament, i s’incorporaran a l’expedient
de l’alumne per tal d’actualitzar la matrícula dels crèdits reconeguts.  Si la resolució
ésnegativa, es notificarà als alumnes.

L’equivalència mínima serà de 10 h/1 crèdit.
· El reconeixement de crèdits dels apartats e), h), i), j) serà aprovat per la Comissió

de Docència i Convalidacions, que traslladarà la informació corresponent a tots
els centres. Seguint l’acord, es resoldrà la sol·licitud a petició de la persona
interessada de forma automàtica, i s’incorporarà a l’expedient de l’alumne per tal
que es matriculi dels crèdits reconeguts.  Si la resolució ésnegativa, es notificarà
als alumnes.

En el cas de la via h), quan correspongui a cursos de la URV, no caldrà que es
presenti sol·licitud.

· El reconeixement de crèdits de l'apartat  f) correspondrà al fixat en les clàusules
del conveni signat per la URV i les diferents institucions no universitàries.
Es traslladarà la  informació pertinent a tots els centres i la Comissió Acadèmica
corresponent l’aplicarà resolent la sol·licitud a petició de la persona interessada
de manera automàtica i incorporant-la a l’expedient de l’alumne per tal que es
matriculi dels crèdits reconeguts. Si la resolució ésnegativa, es notificarà als
alumnes.

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

Currículum de l’alumne
En cada ensenyament es fixa el nombre de crèdits total necessaris per obtenir

el títol, així com la distribució entre crèdits troncals, obligatoris d’universitat,
optatius i de lliure elecció.

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

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

Els alumnes a través de les pàgines web de la Universitat (http://wis.si.urv.es/
ga/expedient/) poden consultar la seva situació acadèmica en allò que fa referència
al nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats. També poden consultar
informació sobre el que elsmanca per acabar la carrera. No obstant això, han de
revisar la seva situació acuradament per veure si la distribució està d’acord amb
el que preveu el pla d’estudi i les altres disposicions d’ordre intern de la Universitat.
Si cal, també poden demanar aclariments a la secretaria del centre.
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6.2 PREREQUISITS

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

Els alumnes han de tenir en compte els plans d’estudi que estableixen prerequisits
entre assignatures de diferent curs o quadrimestre. El concepte de prerequisit suposa
que s’ha de tenir aprovada una assignatura, o més d'una, per poder aprovar-ne una
altra. Els alumnes es poden matricular de les dues assignatures en un mateix període
de matrícula, encara que han de tenir en compte la possibilitat que no puguin gaudir
de les dues convocatòries.

Els alumnes en el pla d’estudi dels quals constin assignatures amb prerequisits
podran ampliar la matrícula el mes de febrer següent, una vegada superades les
assignatures objecte del prerequisit a la convocatòria de febrer.  En el cas dels alumnes
admesos per primera vegada, només podran fer-ho si es matriculen d’un mínim de
60 o 30 crèdits, segons estableixi la Normativa de permanència, en la matrícula de
juliol/setembre.

6.3 TRASLLAT D’EXPEDIENTS

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

En el cas de preveure obtenir els 60 crèdits a la convocatòria de setembre, el
termini és el mateix. Després de la finalització dels exàmens s’haurà d’actualitzar
l’expedient.

L’alumne ha de presentar a la secretaria del centre on vol continuar estudis la
documentació següent:
- Instància adreçada al degà/director en què sol·licita el trasllat i

l'adaptaciócorresponent .
- Justificació documental dels motius.
- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en la qual consti la seva via d’accés

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

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

segellats pel centre d’origen.

La Junta de Centre, a proposta de la/les comissió/ons acadèmica/ques, aprovarà
els criteris que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els haurà
de fer públics al tauler d’avisos del centre.

Entre d’altres, valorarà les qualificacions de l’accés a la universitat, les
qualificacions de l'expedient acadèmic i la justificació del canvi de residència
(matrimoni, canvi de lloc de treball, causes econòmiques, ampliació de nous
ensenyaments, etc.). Quan als alumnes els correspongui incorporar-se a cursos ja
extingits, caldrà que s’adaptin a pla nou obligatòriament .

El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director sobre la
sol·licitud de trasllat d’expedient acadèmic, acompanyada  de l’adaptació que li
correspondrà d’acord amb l’expedient presentat.

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

L’alumne que no ha estat acceptat per trasllat no podrà accedir als mateixos
estudis mitjançant preinscripció.

2) Els alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que estan realitzant
sense tenir aprovats 60 crèdits en la universitat d’origen, estan subjectes al procés
de preinscripció, d’acord amb el que disposa l’article 20.3 del Reial decret 69/
2000, de 21 de gener.

L’admissió a l’ensenyament corresponent suposa la concessió del trasllat
d’expedient.  A partir d’aquell moment, cal que l’alumne aboni els drets de trasllat
al centre d’origen i, amb el justificant corresponent, formalitzi la seva matrícula
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en el curs acadèmic pel qual se li ha concedit el trasllat.  Si no ho fa, es retornarà,
d’ofici, l’expedient al centre de procedència, cosa que es farà saber a la persona
interessada.

Per sol·licitar l’adaptació del pla d’estudi, l’alumne  ha de presentar a la
secretaria del centre la documentació següent:
- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en la qualconsti la seva via d’accés

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

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

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

d’acord amb l’expedient presentat.

6.4 ADAPTACIONS

Adaptacions del pla d’estudis a extingir al nou de la URV
En el cas d’ensenyaments ja existents, s’han establert taules d’adaptacions entre

assignatures del pla no renovat amb les de nova implantació, així com entre els plans
renovats que han estat objecte de revisió.  Aquestes taules s’apliquen als expedients
dels alumnes que optin per continuar els estudis pel pla nou.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Si no es formalitza la matrícula, les resolucions d’adaptacions tenen una
vigència de tres cursos acadèmics.

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

l’alumne pot sol·licitar adaptació a tots els nous, sense perjudici que a l’efecte de
matrícula hagi d’optar per un d’aquests.

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

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

Procediment
La secretaria disposa de la taula d’adaptacions publicada al BOE amb la resta

del pla d’estudi, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula figurarà
en el dors de la sol·licitud d’adaptació o com a annex.

a) Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre i
presentada a la secretaria.
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El termini de presentació s’inicia el dia 1 de  juliol i finalitza el 15 de setembre.
La sol·licitud d’adaptació no vincula l’alumne fins que l’exerceix al moment de
la matrícula. En aquest moment és irreversible.

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

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

de la URV, pot estar ocasionada per algun dels casos següents:
1) Quan l’alumne ha superat 60 crèdits en la universitat de procedència (vegeu

l’apartat 1 del punt 6.3 Trasllats d’expedients)
2) Quan l’alumne s’incorpora per preinscripció amb menys de 60 crèdits aprovats,

però amb possibilitat d’adaptació (vegeu l'apartat 2 del punt 6.3 Trasllats
d’expedients)

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

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

l’assignatura i el crèdit.
- En el cas de trasllat entre plans nous, s’adaptarà:

1) En tot cas, el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris de dos
cicles.

2) Les matèries troncals totalment superades al centre de procedència.
3) Quan tota la matèria troncal no hagi estat superada als centres de

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

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

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

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

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

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

6.5 REPRENDRE ESTUDIS

Si, un cop admès al centre, l’alumne interromp els estudis durant un curs o més,
per poder-los reprendre haurà de sol·licitar-ho al degà/director del centre. Aquest,
d’acord amb la capacitat autoritzada, resoldrà la petició.

Si durant el període que no ha seguit els estudis s’ha modificat el pla d’estudi,
caldrà que s’adapti al nou pla.

Procediment:
a) Sol·licitud, mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre i

presentada a la secretaria.
      El termini de presentació s’inicia el dia 1 de juliol i finalitza el 15 de setembre.
b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne.

6.6 CONVALIDACIONS

1. Els alumnes poden sol·licitar convalidació d’estudis una vegada hagin estat
admesos a la Universitat Rovira i Virgili. Els alumnes que han realitzat estudis a
l’estranger no estan subjectes a aquest requisit.
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2. En la sol·licitud, l’alumne podrà incloure tots els estudis realitzats fins aquell
moment. Només es resoldran les assignatures sol·licitades per l’alumne. La
resolució abastarà totes les assignatures possibles de l’ensenyament a què
s’incorpori, amb independència que estiguin o no activades.

3. Només podran ser objecte de convalidació els estudis següents:
a) Estudis homologats pel Consejo de Universidades, que hagin estat cursats en

centres universitaris d’Espanya.
b) Assignatures cursades en un ensenyament propi, de 1r o de 2n cicle, de la

Universitat Rovira i Virgili.
4.  La Universitat Rovira i Virgili aplica els criteris de convalidació següents:

a) La unitat bàsica de convalidació és l’assignatura, tenint en compte el nivell de
coneixements, la identitat de continguts i la càrrega lectiva.

b) Són convalidables aquelles assignatures el contingut i càrrega lectiva de les
quals siguin equivalents.

c) Les assignatures convalidades es consideren superades a tots els efectes i, per
tant, no són susceptibles de nou examen.

d) No són susceptibles de ser convalidades les assignatures superades amb aprovat
compensat.

e) La URV resoldrà les peticions de convalidació d’assignatures efectivament
cursades i s’hauran de ratificar les convalidacions atorgades per altres centres/
universitats.

Procediment
Quan hagin de tenir efecte en el curs acadèmic 2001-2002, els alumnes han de

presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de centre abans del 15 de
setembre.

En el cas dels alumnes de nova incorporació, ho poden fer a partir que tinguin
plaça assignada i, com a molttard, fins al 15 de setembre.

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

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

Universitat Rovira i Virgili. O certificat acadèmic personal (original) dels estudis
realitzats o fotocòpia confrontada, quan els estudis s’hagin realitzar en altres
universitats.

 - Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s’hagin
cursat en una altra universitat. En el cas d’assignatures corresponents a plans
vells, caldrà indicar-ne les hores lectives.

- Fotocòpia del pla d’estudi de la carrera iniciada pel sol·licitant publicat al
BOE, quan els estudis s’hagin cursat en una altra universitat.

A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l’estranger
han de tenir en compte:

- Que els documents expedits a l’estranger siguin oficials, expedits per les autoritats
competents i legalitzats per via diplomàtica a les ambaixades o consolats d’Espanya,
existents en cada país d’on procedeixen els documents, excepte els programes de
les assignatures. Tots els documents han d’anar acompanyats de la traducció oficial
corresponent al català o castellà.

La traducció pot fer-la:
a) Qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
b) La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual el

sol·licitant és ciutadà.
c) Un traductor/interpret jurat, autoritzat degudament

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

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions
acadèmiques, com a mínim una vegada a l’any, abans del 30 de setembre. Les
matrícules dels alumnes que presentin la sol·licitud fins al 20 d’octubre es resoldran
abans del 31 d’octubre.
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L’estudiant pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació, presentada
en el termini corresponent, s'haurà de matricular condicionalment i haurà de
regularitzar la matrícula quan tingui resolta la convalidació. Els centres han de prendre
les mesures necessàries per tal de garantir la regularització de la matrícula dels alumnes
pendents de resolució de convalidació, abans de la finalització del període de
matrícula.

Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini, tindran el tractamentsegüent :

· Les matrícules corresponents a aquestes sol·licituds no podran fer-se
condicionalment

· Si estan regularitzades abans del 20 de novembre podran tenir efectes
acadèmics i econòmics

· Si estan regularitzades després del 20 de novembre, sols podran tenir efectes
acadèmics. No obstant això, a l’hora de resoldre, caldrà que tinguin en compte
que l’acta no hagi estat generada.

6.7 PROGRAMES INSTITUCIONALS  D’INTERCANVI DE MOBILITAT

Els alumnes de la URV que participin en programes institucionals de mobilitat
(SICUE/SÉNECA, Sòcrates, Erasmus, Tempus, etc.) es matricularan de les assignatures
del pla d’estudi que cursen a la Universitat al centre corresponent. En les assignatures
objecte de mobilitat es matricularan en el grup IE.

Els coordinadors de mobilitat de la URV, abans de finalitzar el mes de juliol de
cada any, han d’enviar a les secretaries de centre un document anomenat Assignatures
IE per a activar les assignatures que l’estudiant/a de la URV cursi al centre de destí
com a mòduls IE.

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

Les qualificacions que tenen les assignatures equiparades de la URV les estableix
el coordinador/a de mobilitat de la URV guiant-se per les informacions que constin
al document d’expedient acadèmic (Transcript of records) enviat pel coordinador/a
ECTS o similar del centre de destinació i seguint el sistema de qualificació que hagi
aprovat prèviament la comissió acadèmica de l’ensenyament: taula d’equivalències
i/o escala de qualificacions  ECTS.

Qualsevol dificultat que presenti el sistema de qualificacions es portarà a la
comissió acadèmica del centre/ensenyament perquè la resolgui.

Si l’estudiant/a no obté la totalitat dels crèdits acordats en principi i reflectits en el
document d’Acord d’aprenentatge, haurà de cursar a la URV els crèdits no superats
en les convocatòries que li donin dret la mobilitat.

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

(Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina de Relacions Internacionals
o al BACU de cada centre.)

6.8 CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Caràcter general
Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d’examen per a

cadascuna de les assignatures i curs acadèmic.
Aquest dret està limitat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats i, en

els centres que ho determinin, en les assignatures de caràcter eminentment pràctic.
Les convocatòries es duen a terme generalment:

Assignatures anuals
1a: juny
2a: setembre

Assignatures quadrimestrals
- 1r quadrimestre:

1a: febrer, 2a: juny o setembre, d’acord amb l’elecció del centre (*)
- 2n quadrimestre:

1a: juny, 2a: setembre (*)
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Fac. de Lletres setembre**
Fac. de Química juny o setembre**
Fac. de C. de l’Educació i Psicologia setembre**
Fac. de C. Econòmiques i Empresarials setembre
Fac. de C. Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Fac. de Medicina i C. Salut setembre
Facultat d’Enologia setembre
EU Infermeria setembre**
EU Infermeria Verge de la Cinta juny
EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre

EU de Ciències Empresarials Dr. Manyà setembre
EU de Turisme Bettatur setembre

** Cal consultar la Guia docent del centre

Els alumnes que cursin assignatures ofertes com a crèdits lliures en altres centres,
hauran de tenir en compte l’elecció de convocatòria en aquell centre.

Les convocatòries d’examen de les assignatures institucionals i extracurriculars
de primer quadrimestre es duran a terme:

1a: febrer
2a:  setembre

Inici de la docència al febrer
En el cas de la llicenciatura en Enologia, les convocatòries d’examen es faran:

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

2n quadrimestre: desembre
gener

En el cas de l’Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, les convocatòries
seguiran l’esquema general.

Convocatòria addicional
Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures anuals (o

l’equivalent d’assignatures quadrimestrals) de plans no renovats, o 27 crèdits de plans
renovats, per finalitzar els estudis, s’autoritza una convocatòria addicional d’exàmens.
En els 27 crèdits no es comptaran els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts ni
l’assignatura Projecte Final de Carrera, en el cas que sigui obligatòria. Aquests alumnes
s’han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen dret a presentar-se a
exàmens a la convocatòria de febrer, de juny i de setembre del mateix curs, sempre
que les assignatures de què es matriculin, si no s’hi han matriculat en cursos anteriors,
s’imparteixin en el 1r quadrimestre. Aquest requisit no s’aplicarà a les assignatures
que, per la seva especificitat, determini la Comissió Delegada d’Ordenació Acadèmica

Els que vulguin gaudir de la convocatòria addicional ho hauran de marcar en el
moment de matricular-se, o comunicar-ho a la secretaria del centre abans del 30 de
novembre.

Abans del 10 de desembre ,es publicarà al tauler d’avisos del centre, la relació
d’estudiants que compleixen els requisits.  Els estudiants podran reclamar davant del
degà/director del centre, fins al dia 20 de desembre. La relació definitiva serà feta
pública el 10 de gener.

Per als ensenyaments que s’inicien al febrer,  abans del 10 d’abril es publicarà al
tauler d’avisos del centre, la relació d’estudiants que compleixen els requisits. Els
estudiants podran reclamar davant del degà/director del centre, fins al dia 20 d’abril.
La relació definitiva serà feta pública el 10 de maig.

Aquestes convocatòries es duran a terme:
Assignatures anuals/1r quadrimestre/2n quadrimestre
1a: febrer
2a: juny
3a: setembre
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6.9  EXÀMENS

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

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

- Als exàmens i proves, els alumnes s’han d’identificar presentant el carnet
d’estudiant URV o el DNI o passaport. El professor els pot demanar la identificació
en qualsevol moment de l’examen o prova.

- Els estudiants tenen dret a ser examinats i qualificats de totes les assignatures de
què s’han matriculat, d’acord amb el calendari d’exàmens fixat pel centre, tot
respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el corresponent pla d’estudi.
L’alumne pot acollir-se al dret de la prova final (vegeuapartat 1 Consideracions
generals de la Normativa de matrícula).

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

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

- La realització demostradament fraudulenta d’algun o alguns exercicis exigits en
l’avaluació d’alguna assignatura comportarà a l’alumne la nota de suspens en la
convocatòria més pròxima.

Amb independència d’això, davant la gravetat dels fets, el centre considerarà
la iniciació d’un expedient disciplinari, en el qual proposarà les mesures a aplicar.
El vicerector corresponent resoldrà, una vegada revisat el cas, en la Comissió de
Docència i Convalidacions.

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

Quan, per causes de força major, els alumnes no puguin assistir a un examen,
corresponent a una de les convocatòries previstes, abans de la data establerta
podran sol·licitar al centre ser examinats en una altra hora o data. En cas de ser
acceptada, no es podrà fixar la nova data més enllà de dos mesos a partir de la
data prevista d’examen. En casos excepcionals, quan la causa que ha motivat la
no-presentació hagi estat imprevisible abans de la realització de l’examen, fins a
7 dies després que s’hagi dut a terme.

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

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

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

6.10  QUALIFICACIONS

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

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

- Els professors/departaments han de conservar el material escrit de les proves
d’avaluació finals i els treballs i memòries de pràctiques com a mínim durant el
curs acadèmic següent. En el cas de recurs, el material escrit de les proves
d’avaluació s’ha de conservar fins a la resolució ferma d’aquest.
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- Els centres poden aplicar per als seus ensenyaments, l’avaluació global de
coneixements. En aquest cas, la Junta de Govern ha d’establir, almenys, el valor
mínim, els marges possibles respecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits
troncals que han de superar-se o les mesures equivalents. (L’ETSEQ té establerta
una Normativa d’avaluació global de coneixements per als ensenyaments d’ETI
en Química Industrial i Enginyeria Química, que figura en la Guia docent del
centre.)

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

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

Revisió de proves i exàmens

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

- En el cas que l’alumne no estigui d’acord amb el resultat de la revisió, té la
possibilitat de recórrer contra la qualificació final de les assignatures que aparegui
a les actes segons el procediment següent:
1. Dintre dels 10 dies naturals després de la revisió, haurà de presentar una

reclamació per escrit, adreçada al professor, a la secretaria del centre en la
qual està matriculat l’alumne, on la hi hauran de registrar.  En el cas
d’assignatures de lliure elecció o extracurriculars, la secretaria del centre donarà
a la sol·licitud el tràmit corresponent.

2. Contra la resolució escrita del mateix professor, que serà emesa en un mes
com a màxim, l’estudiant pot fer una reclamació davant el president de la
comissió acadèmica en el termini màxim de 10 dies naturals després de la
notificació anterior, el qual la posarà en coneixement del director del
departament afectat.

3. El departament nomenarà obligatòriament un tribunal constituït per tres
membres, dels quals com a mínim dos han de ser professors ordinaris i cap
d’ells ha d’haver participat en la primera avaluació. Aquest tribunal un cop
vist l’examen, treball, etc., haurà de decidir si ratifica la qualificació del
professor, si la rectifica o si torna a avaluar l’alumne.

4. El tribunal emetrà una resolució sobre la qualificació obtinguda per l’estudiant
presentant un informe tècnic detallat al cap del departament i al president de
la comissió acadèmica. El cap del departament notificarà la resolució d’aquest
tribunal, per escrit, a l’estudiant.

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

6.11 PERMANÈNCIA

PERMANÈNCIA

Àmbit d’aplicació
Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat d’ensenyaments oficials de 1r cicle, 1r

i 2n cicle, i només 2n cicle, que segueixin plans d’estudi elaborats d’acord amb el
Reial decret 1497/87 sobre directrius generals comunes de plans d’estudi dels títols
universitaris, i els corresponents reials decrets propis de cada titulació. S’aplica en
tots els centres integrats i adscrits a la URV.

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

Límits mínims de matriculació
1) S’estableix en 60 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un

alumne que es matricula per primera vegada en un primer cicle.
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S’estableix en 30 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular
un alumne que es matricula per primera vegada:
· a un ensenyament de sols segon cicle.
· al segon cicle d’un ensenyament de 1r i 2n cicle des d’un primer cicle

diferent
· es matricula en un segon ensenyament de la URV i continua els estudis en

el primer ensenyament
2) S’estableix en 30 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un

alumne a partir de la segona vegada que es matricula en un ensenyament a la
URV, excepte quan:
· el nombre de crèdits que li manquen per acabar els estudis o per poder

canviar de cicle, en el cas que hi hagi prerequisit de cicle, sigui inferior
· li manquin menys de 30 crèdits per finalitzar el primer cicle d’un

ensenyament de 1r i 2n cicle i vulgui accedir al 2n cicle d’un altre
ensenyament de la URV

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

Límits màxims de matriculació
El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic,

llevat de circumstàncies excepcionals que a judici del degà o director del centre
corresponent justifiquin l’ampliació, és el de l’increment d’un 20% sobre el total de
crèdits de què consta l’ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament
previstos a l’itinerari curricular. No es tenen en compte, a efectes d’aquesta norma,
els crèdits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement.

Alumnes de primer curs
L’alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d’obtenir en el seu primer curs

acadèmic, entre les assignatures troncals, i obligatòries d’Universitat, un mínim de
12 crèdits.

Quan, d’acord amb l’apartat anterior, un alumne hagi de deixar els estudis que ha
iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d’un curs
acadèmic i per una sola vegada més. L’alumne procedent de les proves d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis
fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L’alumne que es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a
la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns
altres estudis dels que s’imparteixen a la URV. L’alumne procedent de les proves
d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat aquestes
proves per a un altre ensenyament, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.

Disposició final
Aquesta Normativa entrarà en vigor a l’inici del curs 2001-2002 i afectarà de

manera automàtica els que han iniciat estudis el curs acadèmic 2000-01. Deroga la
normativa vigent anteriorment .

6. 12 TAULA D’EQUIVALÈNCIES I MITJANA PONDERADA

Qualificacions i equivalències

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

D'altra banda, la Normativa i procediment per emplenar les actes d’examen
d’aquesta Universitat estableix el tipus de qualificacions i el ventall de notes
numèriques que han de relacionar-se amb les qualificacions qualitatives.
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Per tot això, queda establert el següent quadre de qualificacions i equivalències:

Nota qualitativa Nota quantitativa Equivalència
Suspens Menys de 5 0
Aprovat compensat 5 1
Aprovat 5-6,9 1
Notable 7-8,9 2
Excel·lent 9-10 3
Matrícula d’honor          10 4

Mitjana ponderada
Quan sigui necessari fer una ponderació de les qualificacions esmentades,

s’efectuarà seguint el criteri següent:

Alumnes que han finalitzat els estudis
La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació

que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividida pel nombre
de crèdits totals de l’ensenyament corresponent o els realment cursats. En els
expedients amb reconeixement de crèdits sense qualificació, la ponderació a realitzar
tindrà en compte que la divisió es farà pel nombre de crèdits totals de l’ensenyament,
i es restarà el nombre de crèdits reconeguts.

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

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

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

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

de procedència.
- El reconeixement de crèdits, quan no hi hagiqualificació, no es tindrà en compte

a efectes de la ponderació.

La mitjana de l’expedient acadèmic per a la sol·licitud de beques de règim general/
mobilitat o de col·laboració que convoca el MEC, es determinarà d’acord amb la
taula d’equivalències que estableixin les corresponents convocatòries al BOE.

6.13 ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Informació general
Quan el Ministeri d’Educació i Cultura va iniciar la reforma dels ensenyaments,

un dels seus objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització
universitària, de manera que permetés superar el caràcter tancat que tradicionalment
havien tingut els títols universitaris.

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

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

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

Per tant, es poden donar els casos següents:

1) Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una  llicenciatura/
enginyeria (1r  i 2n cicle) directament al 2n cicle.
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p.e.:
Un diplomat en Ciències Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura

en Administració i Direcció  d’Empreses.
L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Ciències Empresarials i

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

llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.
p.e.:

Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura en Farmàcia (1r i 2n cicle)
passa al 2n cicle de la llicenciatura en Química (1r i 2n cicle).

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

(2n cicle).
p.e.:

Un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social
i Cultural. L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Treball Social i
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural.

4) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una
llicenciatura/enginyeria (2n cicle).
p.e.:

Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura de Psicologia passa a la
llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle).

L’alumne obtindrà una titulació: Llicenciat en Psicopedagogia.

Ara bé, la incorporació a segons cicles que no són continuació directa dels primers
només pot esdevenirquan entre el primer cicle realitzat i el primer cicle dels estudis
als quals s’accedeix hi ha un grau suficient de coincidència en el nivell formatiu
acadèmic que permeti afrontar els estudis de segon cicle amb prou garantia d’èxit.
És per aquesta raó que no tots els segons cicles tenen l’accés previst des de qualsevol
primer cicle.

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

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

ÀREA D’HUMANITATS

1r cicle aprovat de:  LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

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

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

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

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Lingüística  (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF
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1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Enginyeria en Geodèsia i Cartografia (2n cicle) amb CF

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN HISTÒRIA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN MEDICINA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en C. i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Odontologia (1r i 2n cicle) amb CF

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN QUÍMICA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF

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

amb el títol obtingut: DIPLOMATURA EN INFERMERIA (1r cicle)
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres  (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN DRET (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

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

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN PEDAGOGIA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF

1r cicle aprovat de: LLICENCIATURA EN PSICOLOGIA (1r i 2n cicle)
al 2n cicle de: Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

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

amb el títol obtingut de:DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS (1r cicle)
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres  (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut de:DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL (1r cicle)
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Sociologia (1r i 2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut de:TÍTOL DE MESTRE-ESPECIALITATS (1r cicle):
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

amb el títol obtingut de: EDUCACIÓ ESPECIAL
Llicenciatura en Pedagogia  (1r i 2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut de: EDUCACIÓ INFANTIL
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
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amb el títol obtingut de: EDUCACIÓ FÍSICA
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física  i de l’Esport (1r i 2n cicle)
(només els alumnes d’Educació Física) amb CF

amb el títol obtingut de: EDUCACIÓ MUSICAL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ LLENGUA ESTRANGERA

amb el títol obtingut de:  DIPLOMATURA EN EDUCACIÓ SOCIAL (1r cicle)
Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ENSENYAMENTS TÈCNICS

amb el 1r cicle aprovat de: ENGINYERIA QUÍMICA (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF

amb el títol obtingut ET INDUSTRIAL: QUÍMICA INDUSTRIAL (1r cicle)
Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia  d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut ET INDUSTRIAL: ELECTRICITAT (1r cicle)
Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) ense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut ET INDUSTRIAL: ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (1r cicle)
Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Telecomunicacions (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut ET AGRÍCOLA: INDÚSTRIES  AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES (1r cicle)
Enginyeria Agrònoma (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria de Monts (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb C.F
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF

amb el títol obtingut  ET INFORMÀTICA DE GESTIÓ (1r cicle)
Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut ET INFORMÀTICA DE SISTEMES (1r cicle)
Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
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TOTES LES ÀREES

Obtingut  qualsevol títol de primer cicle o superat el primer cicle de qualsevol titulació, pot accedir  a:
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Documentació (2n cicle)
Llicenciatura en Humanitats (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle)
Llicenciatura en Periodisme (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Traducció i Interpretació (1r i 2n cicle) amb CF

NOTA:  CF = complements de formació.

Accés al 2n cicle d’ensenyaments de 1r i 2n cicle
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés als segons cicles dels ensenyaments

de la Universitat Rovira i Virgili, els plans d’estudis dels quals estiguin estructurats en
1r i 2n cicle.  Queda exclòs d’aquesta regulació l’accés als ensenyaments de només
segon cicle, el qual s’ha de regular específicament.

Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un 1r i 2n cicle accedeixen
al 2n cicle correlatiu sense més limitacions que les establertes al corresponent pla
d’estudi.

Els alumnes que vulguin incorporar-se a un 2n cicle que no és correlatiu del 1r
cicle que han superat, han de complir els requisits establerts reglamentàriament.  En
aquest cas, l’accés al segon cicle està condicionat per la capacitat del centre que
imparteix l’ensenyament; els alumnes que desitgin acollir-se a aquest supòsit han de
presentar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que la  Junta de
Govern estableixi.

Per al supòsit previst en el paràgraf anterior, la Junta de Govern ha de determinar
el nombre de places.  El càlcul es fa partint del nombre d’alumnes que la memòria de
posada en funcionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon cicle.  Les
places ofertes resulten de la diferència entre el nombre d’alumnes previstos en la
memòria  i el nombre d’alumnes provinents de 1r cicle del mateix ensenyament que
s’hi matriculi. No obstant això, per acord de les universitats catalanes, les places que
s’ofereixen per a l’accés del segon cicle de l’ensenyament d’Administració i Direcció
d’Empreses són un 25% de les places de primer curs d’aquest ensenyament.

Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s’obre un procés de
selecció per adjudicar les places disponibles.  L’òrgan de selecció és una comissió
d’accés que cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-ne la
composició i el procediment de nomenament dels membres.  Un mateix centre pot
crear més d’una comissió d’accés.

Cada junta de centre ha d’establir els  criteris de selecció que emprarà la comissió
d’accés i la ponderació relativa de cadascun. En qualsevol cas, com a criteri de
selecció preferent ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel
sol·licitant, sense perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ser
objecte de valoració en aplicació d’algun altre criteri que s’estableixi.  La junta de
centre també pot preveure dins del procés que la comissió d’accés realitzi una
entrevista amb els sol·licitants.

Els acords de les comissions d’accés poden ser objecte de reclamació davant la
junta del centre corresponent.

6.13 SOL·LICITUDS DE TÍTOLS

Quan un estudiant hagi finalitzat els estudis universitaris, podrà demanar el títol
corresponent.

En el cas de finalització d’estudis per adaptació, convalidació o reconeixement
de crèdits, els alumnes podran sol·licitar el dipòsit del títol una vegada regularitzada
la seva matrícula, sense necessitat d’ajustar-se a les convocatòries de febrer, juny o
setembre.

També ho podrà fer en el cas de finalització d’estudis per superació del Projecte
Final de Carrera.
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S’adreçarà a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació
necessària i de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit. En aquests moments la
documentació és la següent:

* DNI (original i fotocòpia).
* Títol amb el qual s’ha accedit als estudis (original i fotocòpia).
* Pagament de les taxes que estableix el Decret de preus de la Generalitat de

Catalunya.

El nom i cognoms que figuren en el títol homologat seran els que consten al
Registre Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar
a la sol·licitud de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament
correspongui.

L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona
designada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a
efectuar aquesta gestió.

Si l’alumne resideix en una altra localitat o en un altre país, pot sol·licitar per
escrit al degà/director del centre l’enviament del títol a la direcció provincial del
Ministeri d’Educació i Cultura o a l’oficina consular més propera al seu lloc de
residència.

6. 15 PREMIS EXTRAORDINARIS DE FINAL D’ESTUDIS

L’article 91 dels Estatuts de la Universitat estableix que la Junta de Govern, a proposta
de les juntes de centre, podrà concedir premis extraordinaris de final d’estudis amb
caràcter anual i d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.

Amb aquesta finalitat s’estableix:
1) Es considerarà que poden optar a aquests premis els alumnes que hagin finalitzat

els estudis amb la mitjana més alta, sempre que com a mínim obtinguin la
qualificació de notable.

El centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes. En el cas de plans
antics, la mitjana serà aritmètica i, en el de plans nous, se seguiran els criteris
establerts en l’apartat “Taula d’equivalències i mitjana ponderada”.

2) El tribunal encarregat de proposar els premis extraordinaris de final d’estudis estarà
format per tres professors ordinaris, nomenats per la junta de centre a proposta
del degà/director.  Un d’ells serà nomenat president i un altre, secretari.

3) El tribunal podrà concedir un premi per cada ensenyament i títol.  No es podran
acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.

4) Una vegada el tribunal l’hagi resolt, elaborarà una acta que, com a mínim, haurà
d’incloure les dades següents:

· Data de la reunió
· Any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris que es

proposen
· Ensenyament i titulació a què pertanyen els premis
· Justificació de la proposta, en què hi consti la qualificació
· Nom i cognoms dels alumnes proposats
· Data, lloc i signatura dels membres del tribunal

5) Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se al rector de la
Universitat abans del 31 de maig de cada any, adjuntant-hi una còpia de l’acta
corresponent.

6) Als alumnes premiats se’ls expedirà un títol acreditatiu, que els serà lliurat en
l’acte d’inauguració del curs.

7) Els alumnes premiats tindran dret a la gratuïtat de les taxes a abonar per a
l’expedició del títol o a la seva devolució, segons correspongui.
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11 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el Pla Director del Servei de
Recursos Científics i Tècnics.

1 Introducció
L’actual equip de govern es va plantejar, com un dels seus compromisos, el

desenvolupament i la millora del Serveis de Recursos Científics (SRC) i de Recursos
Tècnics (SRT) de la URV, amb l’objectiu que responguessin tant a les necessitats dels
grups d’investigació de la Universitat com a les d’altres institucions públiques i privades
que puguin treure profit del seu potencial humà i tecnològic. Aquest compromís
electoral ha quedat reflectit també al Pla Estratègic de Qualitat de la URV i constitueix
un dels compromisos específics contrets amb la signatura del Contracte programa
2000-2001 de la Universitat Rovira i Virgili amb la Direcció General d’Universitats i
Societat de la Informació.

 L’elaboració d’un Pla Director dels Serveis de Recursos Científics i Tècnics
compleix també amb un compromís genèric de transparència, en virtut del qual
s’habiliten els mecanismes per a fer palès a tota la comunitat universitària i a la
societat en general, el suport que reben els diferents grups de recerca de la URV des
dels pressupostos ordinaris de la universitat, ja sigui en termes econòmics, materials
o de personal. Aquesta transparència es reflectirà en una major equitat de qualsevol
política universitària de suport a la recerca com ara, en particular, la del Programa de
tècnics de suport a la recerca.

Ultra els compromisos previs, els canvis que en política científica estan introduint
els governs europeu, estatal i català, amb el foment d’activitats de recerca orientada
al desenvolupament i la constitució de grans grups multidisciplinaris, fan més
necessària la revisió de l’estructura dels nostres SRC i SRT per tal de posar a l’abast
del màxim nombre de grups de recerca un suport tècnic de qualitat i, alhora, fomentar
la col·laboració entre grups mitjançant la compartició d’infraestructures i recursos
humans qualificats.

Finalment, aquest procés de revisió dels SRC i SRT és especialment oportú, en el
moment en què és a punt de posar-se en funcionament el Campus Cientificotecnològic
de Sescelades, on, d’aquí al 2004, podrem trobar les Facultats d’Enologia i de Química,
les Escoles Tècniques Superiors d’Enginyeria i d’Enginyeria Química i l’Institut Català
d’Investigació Química, junt amb centres específics de suport a la recerca i a la
transferència.

Amb el present Pla Director es crea l’estructura única de suport tècnic a la recerca:
el Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT). El document recull l'orientació i les
funcions del SRCiT, així com l’organització i els règims econòmic i de funcionament.

2 La situació actual
2.1Els antecedents
L’SRC és un servei centralitzat amb estructura de gestió pròpia en el qual s’aglutinen

equipaments de rellevància en diferents àmbits científics que són atesos per un
personal especialitzat. La seva creació va respondre a la voluntat de la URV de fomentar
l’optimització dels recursos, la seva projecció interna i externa i la millora del seu
rendiment amb la finalitat de servir d’instrument de suport a una recerca de qualitat.
Aquesta voluntat es va explicitar en els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i es va
concretar en la Memòria de Creació del Servei de Recursos Científics, aprovada per
la Comissió Gestora l’any 1993.

El model inicial, un servei general dependent del Vicerectorat de Recerca i amb
unes unitats tècniques de funcionament intern, seguia els trets fonamentals marcats
per algunes universitats, i és molt similar al que posteriorment han adoptat altres que
han constituït serveis centralitzats d’aquest tipus, un 80 % de les universitats de l’Estat.

El nucli primari de l’SRC estava focalitzat al voltant de grans equips relacionats
amb l’anàlisi química i l’anàlisi de materials repartits en la Unitat d’Anàlisi i la Unitat
de Micròscopia Electrònica. Aquests instruments es van incorporar a l’SRC, d'una
banda mitjançant cessions fetes pels grups de recerca a través dels seus departaments,
i, de l'altra, a través dels fons FEDER per a infraestructura científica prèviament
prioritzada pels departaments i, posteriorment, per la URV. Per al funcionament dels
equips, la URV va dotar l’SRC, d’acord amb la Memòria de creació i les disponibilitats
pressupostàries, d’una plantilla de tècnics especialitzats i d’un pressupost per al
manteniment i per a despeses corrents. Els serveis que oferien aquests instruments
eren utilitzats inicialment pels grups de recerca del Departament de Química i del
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.
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La necessitat de tenir un control de les activitats de recerca que utilitzaven mate-
rial radioactiu, d'una banda, i la voluntat d’impulsar actuacions per gestionar
correctament els residus (radioactius, tòxics, biosanitaris, etc.) generats per la URV;
de l'altra, va activar la creació de la Unitat de Radioisòtops i Residus (actualment
Unitat de Radioisòtops i de Gestió Medioambiental) de l’SRC. Les activitats d’aquesta
unitat tenen una activitat més transversal, atès que afecten la pràctica totalitat de la
URV.

L’any 1995, la URV va dotar l’SRC de la plantilla necessària per fer-se càrrec de la
coordinació i l’administració. El mateix any, es crea la Unitat de Fonètica, amb
l’objectiu de consolidar el laboratori d’anàlisi acústica de la veu, un dels més ben
dotats tècnicament de l’Estat, i que havia anat creixent en el si del Departament de
Filologia Catalana.

Totes les unitats creades fins aleshores i les activitats que s’hi desenvolupaven,
responien a necessitats internes de la URV. Malgrat tenir aquest objectiu primari i
inherent a la funció de l’SRC, la prestació de serveis externs s’ha anat convertint amb
el temps en un factor important, tant des del punt de vista estrictament econòmic
com per la rendibilitat social que l’ús de certs equipaments, que no es poden trobar
enlloc més de la nostra demarcació, suposa per l’entorn en el qual s’ubica la URV.

La darrera unitat que s’ha vinculat a l’SRC ha estat la Unitat de Protecció
Radiològica, orientada gairebé exclusivament a la prestació de serveis externs, a
diferents serveis clínics de la província. A diferència de les altres unitats, els recursos
que s’hi destinen, humans i d’infraestructura, es financen amb els serveis prestats, tal
i com recull la seva Memòria de creació. Els beneficis que, en tot cas, es generin
passen a incrementar els recursos de la mateixaunitat i el pressupost general de l’SRC.

De manera semblant a com es va crear aquesta Unitat de Protecció Radiològica,
la necessitat d’assegurar, des de la URV, com a universitat pública de Tarragona, la
qualitat en el control analític de la radiació de fons a l’aigua de consum, ha conduït
recentment a proposar la creació d’un laboratori d’anàlisi radiològica i ambiental, en
el si de l'SRC, finançat íntegrament mitjançant un conveni amb CAT, el Consorci
d’Aigües de Tarragona. En aquests moments, el laboratori és en vies de creació.

En el decurs dels darrers anys, el nombre de grups de recerca i d’unitats docents
de la URV que utilitzen els serveis de l’SRC ha augmentat molt significativament,
com també ho han fet els serveis externs, especialment en aquelles unitats l'objectiu
de les quals és la transferència.

Paral·lelament al desenvolupament de l'SRC, a partir de l’any 1995 la URV començà
a dotar també diferents serveis de recursos tècnics, no agrupats en una única estructu-
ra. Es van crear la Unitat de Fabricació de Circuits, amb dotació depersonal i
d’infraestructura, per a donar suport específic a la recerca desenvolupada des de l’àrea
de la Tecnologia Electrònica; la Unitat d’Enginyeria, amb suport exclusiu de personal
a les activitats de recerca en les grans instal·lacions de túnel aerodinàmic atmosfèric i
túnel hidrodinàmic; i la Unitat de Taller, amb dotació de personal i d’infraestructura,
per cobrir la necessitat transversal de donar suport a la construcció de dispositius
experimentals en els diferents departaments científics i d’enginyeria de la URV.

2.1.1 Estructura
L’estructura que es mostra a continuació, és l’aprovada en el Reglament del Servei

de Recursos Científics, aprovat per la Comissió Gestora el 7 de març de 1994, llevat
del que fa referència a la Unitat de Protecció Radiològica, que fou creada en Junta de
Govern del 19 de desembre de 1995.

Figura 2.1 Organigrama de l'SRC a l’actualitat.
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Des de la creació de les diferents unitats de l'SRT, no s’ha produït en aquest
àmbit una organització semblant a la presentada per l’SRC. Les tres unitats han
mantingut una relació més estreta amb els departaments que les han allotjat, fins
al punt que els mateixos directors de departament implicats han cobert tàcitament
funcions de caps immediats dels diferents tècnics, compartint-les amb la supervisió
duta a terme des de Gerència (en diferents etapes vicegerent i adjunt a Gerència
per a Serveis).

2.1.2 Activitats
Des de la seva creació, les activitats desenvolupades per l'SRC i l'SRT han

cobert àmbits progressivament més amplis. Les activitats actuals es poden agrupar
en activitats de suport directe a recerca o a docència, activitats transversals i
activitats d’administració i gestió.

2.1.2.1 Suport a la recerca i a la docència
Les constitueixen aquelles activitats que satisfan una demanda interna de

suport especialitzat, bàsicament, a la recerca, encara que també, puntualment,
a la docència. Són aquestes activitats de recerca les que van justificar la creació
de l'SRC i les que han provocat la incorporació d’equips mitjançant cessions
fetes pels grups de recerca o adquisicions finançades, o cofinançades, a través
de diferents programes d’infraestructura científica, en els quals un dels elements
de priorització ha estat, precisament, la possibilitat d’integrar l’equipament
en un servei de caire general. Aquestes activitats han justificat, també, la dotació
d’una plantilla de personal tècnic i administratiu i la consignació d’una partida
pressupostària específica perquè la URV en cobreixi les despeses de
funcionament.

Pel que fa a l'SRC, es poden dividir en:
� Anàlisi química (espectroscòpies, cromatografies, absorció atòmica)
� Caracterització molecular (ressonància magnètica nuclear, IR, anàlisi

CHNS)
� Caracterització  de materials (difracció Rx, microscòpia electrònica,

termogravimetria)
� Caracterització d’ultraestructures biològiques (microscòpia electrònica,

microscòpia òptica, tècniques d’immunomarcatge)
� Anàlisi acústica
� Gestió ambiental i de residus
A les quals s’afegeixen les activitats la Unitat de Protecció Radiològica:
� Gestió d’instal·lacions radioactives
En el cas de l'SRT, les activitats dutes a terme es poden dividir en:
� Unitat de Fabricació de circuits: fabricació de circuits impresos per a

usos docents, de recerca i de transferència.
� Unitat de Taller: participació en el disseny i fabricació i construcció de

peces i muntatges per a recerca i també per a docència.
� Unitat d’Enginyeria: disseny i construcció de muntatges experimentals

per a ús en recerca.

2.1.2.2 Activitats horitzontals
Aquestes activitats són de caràcter general, afecten a tota la URV i no

impliquen suport a un grup o departament específic. Entre les que s’han afegit
a les centrals de suport a la recerca en els darrers anys, hi destaquen les de
gestió mediambiental.

2.1.2.3 Activitats de transferència
Dins d’aquest apartat hi destaquen les activitats dutes a terme per la Unitat

de Protecció Radiològica, constituïda ja amb aquesta finalitat. Tanmateix,
aquesta no és la única que duu a terme activitats de transferència a petició
d’empreses o entitats externes a la URV. Gairebé sense excepció, i d’una manera
creixent, totes les unitats de l'SRC i de l'SRT han dut a terme alguna  prestació
de serveis externs.

Dins d'aquest apartat, caldrà considerar-hi també les futures activitats del
laboratori d’anàlisi radiològica i ambiental.
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2.1.3 Usuaris
El conjunt d’activitats de suport a recerca i docència dutes a terme durant el

període 1997-2000 dóna una idea clara de l’extensió del suport de l'SRC a grups
de recerca i departaments.

Taula 2.1a Distribució del suport de les unitats de l'SRC a grups de recerca
(mitjana dels darrers 4 anys)

La taula 2.1a, recull la dedicació mitjana a cada grup de recerca de les diferentes
unitats i subunitats de l'SRC durant els darrers 4 anys. Això permet concloure que
ha donat servei a 28 grups de recerca (35% del total URV), 14 dels quals l'han
utilitzat de manera continuada (usuaris habituals: més del 5% d’ús d’una unitat),
pertanyen a 12 departaments. La mateixa informació, en termes de departaments,
es pot observar a la taula 2.1b:

GRUP DE RECERCA Materials Anàlisi Espectr. Anàlisi Microscòpia Radio- Fonètica
molecular masses isòtops

Anàlisi d'Aliments 0,0% 1,0% 0,1%
Anatomia Humana 3,6%
Anatomia Patològica 1,4%
Autoecologia Humana 5,1% 0,3% 2,2%  43,9%
Bioquímica Enològica 0,7% 0,2% 9,5% 1,4% 23,7%
Biosensors 0,6% 0,3% 0,3% 0,4%
Biotecnologia Enològica 0,3% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 23,7%
Catàlisi Heterogènia  25,0%    0,3% 2,7%  11,2%    3,5%
Cromatrografia  22,4% 2,5%
Farmacobiologia Cel·lular    0,2% 0,1% 0,1% 0,8% 15,8%
Fenòmens de Transport    0,3% 0,0% 0,1% 0,4%
Física Aplicada i Cristal·lografia  32,3% 0,0%  13,8% 2,4%
G.R. Joan XXIII 0,3%
Histologia 0,0%    0,0% 0,6%
Història i Arqueologia 0,4%
Màquines i Motors Tèrmics 0,5% 0,6% 0,3%
Materials i Energies Renovables 0,6% 0,8% 2,2% 0,9% 2,0%
Micologia 0,1% 0,0% 8,4%
Microbiologia  15,2%
Neurobiologia 0,8%
Nutrició 0,1% 0,0% 0,5% 15,8%
Organometàl·lics 4,0%  39,7%  29,8%  23,3%
Otorrino 0,1%
Polímers  28,4%  35,9% 5,2%  29,2% 0,2%
Quimiometria 0,2% 0,1%
Sucres 0,9%  22,4% 3,1%  11,0%
Tecnologia d'Aliments 0,4% 0,0% 2,4%    0,5% 0,4%
Toxicologia 5,6% 5,3%
URL 0,6%  20,5%    2,6%  15,8%
VLSI 0,4% 0,2% 0,7%
Fonètica Experimental    55,2%
Dept. Filologia Catalana                       20,7%
Dept. Filologia Anglogermànica                       20,7%
Dept. Filologia Romàniques                         3,4%

Total general   100,0% 100,0%   100,0%    100,0%          100,0%     100,0%         100,0%

Departament Materials Anàlisi Espectr. Anàlisi Microscòpia Radio- Fonètica
molecular    masses isòtops

Q. Orgànica i Q. Analítica  29,2%  58,4%     31,7% 42,9%    0,2%
Q. Física i Inorgànica  48,8%  39,8%     31,2% 42,7% 4,2%
Medicina i Cirurgia 0,7%     20,5%   2,6%  14,8% 31,6%
Ciències Mèdiques Bàsiques 0,3% 0,1%   0,1%  30,8%       21,1%
Bioquímica i Biotecnologia 1,0% 0,2% 9,6%   1,6% 47,4%
Enginyeria Química  13,9% 1,6% 6,2%   7,4% 5,0%
Enginyeria Mecànica    0,5% 0,0% 0,6%   0,3%
Enginyeria Electrònica    0,4%   0,2%    0,7%
Història    5,1% 0,3%   2,2%  44,3%
Filologia Catalana    48,3%
Filologia Anglogermànica    48,3%
Filologia Romàniques      3,4%

Total general   100,0% 100,0%   100,0%    100,0%          100,0%     100,0%         100,0%

Taula 2.1b Distribució del suport de les unitats de l'SRC a departaments
(mitjana dels darrers 4 anys)
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En el cas de l'SRT, una anàlisi semblant condueix a la següent distribució del
suport rebut pels diferents departaments:

DEEEA DEIM DEQ DEM Altres

Unitat de Taller 43% 10% 30% 13% 4%
Fabricació de Circuits 95%   5%
Unitat d’Enginyeria 50% 50%

Taula 2.2 Distribució del suport de les unitats de l'SRT a departaments
(mitjana dels darrers 3 anys)

Com reflecteix la taula 2.2, l'SRT ha donat bàsicament suport als departaments
d’enginyeria. Les tres unitats tenen característiques ben diferenciades pel que fa a la
seva dedicació. De les tres, la Unitat de Taller és la que té un caràcter més transversal,
i arriba a estendre el seu suport a grups i departaments de centres diferents de l’ETSE
i de l' ETSEQ, la Unitat de Fabricació de Circuits ha donat suport bàsicament als
grups de recerca del Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica i
també a les tasques de docència d’aquest departament. Mentre que la Unitat
d’Enginyeria ha col·laborat gairebé exclusivament amb dos grups de recerca, el de
Fenòmens de Transport del DEQ i el d'Experimentació i Computació en Mecànica de
Fluids i Turbulència, del DEM.

2.1.4 Personal
Actualment, l'SRC i l'SRT disposen del personal tècnic i administratiu reflectit a la

taula 2.3:

Servei Nom Categoria Dedicació Unitat
SRC Martí Yebras Grup I 100% Transversal; coordinació
SRC Josefa Amador C18 100% Transversal; administració
SRC Francesc Guirado Grup Ia 100% Unitat de Materials
SRC Carme Crespo Grup I 100% U. d’Espectrometria de Masses
SRC Ramon Guerrero Grup I 100% U. Anàlisi Estructural
SRC Mercè Moncusí Grup I 100% U. Microscòpia
SRC Antoni de la Torre Grup Ib   67% Transversal; Gestió Medioambiental

  33% U. Radioisòtops
SRC Sílvia Planas Grup I 100% Unitat de Fonètica
SRC Cristina Peñalver Grup III 100% Unitat d’Anàlisi
SRC Juan José Moran Grup I 100% Protecció Radiològica
SRC Rosa Sánchez Grup IIIc 100% Protecció Radiològica
SRT Josep Maria Badía Grup II 100% U. Fabricació de Circuits
SRT Ernest Arce Grup II 100% Unitat de Taller
SRT Salvador Ibáñez Grup II 100% Unitat d’Enginyeria

2,67 Transversal
Resum 9,33 Unitats de suport a recerca/docència

2 Unitat de transferècia

Taula 2.3 Plantilla de personal vinculat a l'SRC i a l'SRT. (a Contracte eventual. b

Contracte de substitució, c Contracte d’obra i serveis, qualificació equivalent)

L’anàlisi de les tasques desenvolupades en els darrers anys, resumides a les taules
2.1 i 2.2, permeten evidenciar el suport en personal del qualhan gaudit els diferents
grups de recerca i, per extensió, els departaments que els allotgen. Excloent les activitats
que han significat menys del 5% de la dedicació i totes les transversals, els
departaments usuaris de l'SRC i de l'SRT en els darrers anys han gaudit del suport
tècnic que recull la taulasegüent :
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Departament Grup I Grup II Grup III Total
QO i QA 1,27 0,52 1,79
QFI 1,12 0,40 1,52
MIC 0,50 0,08 0,58
CMB 0,54 0,54
Bioquímica 0,25 0,25
Eng. Química 0,24 0,50 0,31 1,05
Eng. Mecànica 0,55 0,14 0,69
Eng. Elèctrica, Electrònica i Automàtica 0,95 0,45 1,40
Eng. Informàtica i Matemàtiques 0,10 0,10
Història 0,41 0,41
Filologia Catalana 0,50 0,50
Fil. Anglogermànica 0,50 0,50

5,33 2,00* 2,00* 9,33

Taula 2.4. Distribució global del suport de personal tècnic per departaments.
(* Des de 2001, amb el nou catàleg del PAS, es tracta de 3 Grup II i 1 Grup III)

2.1.5 Equipaments
A continuació es relacionen els equipaments més rellevants que han de pertànyer

al nou Servei de Recursos Científics i Tècnics i que actualment estan inventariats al
Servei de Recursos Científics o al Servei de Recursos Tècnics. S’hi dóna informació
relativa a l’origen de l’equipament, per tal de diferenciar l’adquirit directament per
un grup de recerca i posteriorment cedit a l'SRC o a l'SRT, de l’adquirit mitjançant un
ajut presentat directament pel servei corresponent. S’hi fa constar, també, si hi ha
hagut alguna mena de cofinançament per part del grup de recerca sol·licitant o
promotor de la sol·licitud, així com si la instal·lació de l’equip sol·licitat a l’SRC o a
l’SRT s’ha fet constar com a mèrit afegit en el moment de presentar la petició d’ajut.
Com es pot veure a la taula, la casuística és molt variada, com és d’esperar enun
període de temps tant llarg i amb tants canvis, tant pel que fa als derivats de la
mateixa creació de la URV com els experimentats per les diferents polítiques de
suport a la recerca que ha mantingut l’Administració i la mateixa Universitat.

Com a reflex de les polítiques actuals i com a model a tenir en compte, cal destacar
les adquisicions dutes a terme amb el suport de la darrera convocatòria d’ajuts a
infraestructura de recerca (2001), en les quals diferents grups de recerca han participat
del cofinançament d’equipaments que, d’entrada, se sol·liciten per a donar suport
des d’una estructura de servei comuna: l'SRC.

3 Bases per al Pla Director

En la introducció d’aquest document s’han expressat les motivacions primeres
per a la redacció d’un Pla Director del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la
URV. A més d’aquestes, el Pla Director ha de tenir en compte:

· La propera concentració dels centres cientificotècnics de la URV en un únic
campus, el de Sescelades, on precisament s’està construint un edifici destinat a
allotjar el SRCiT.

· La propera construcció, a la mateixa zona, de l’Institut Català d’Investigació
Química, en la fundació del qual participa la URV.

· La construcció, també a Sescelades, d’edificis específics per a allotjar grans
equipaments i instal·lacions científiques: edifici de Plantes Pilot.

· L'existència en el mateix campus de l'STQ, centre de transferència de tecnologia,
específic per a l’àmbit de l’enginyeria i tecnologia químiques.

· El foment, per part del govern central, de la creació de parcs científics en el si de
les universitats, com a eina per a
- l’estímul del contacte, coneixement mutu i intercanvi d’idees, experiències i

capacitats entre les comunitats universitària i empresarial,
- l’incentiu de les inversions en tecnologia, tant des del punt de vista de productes

com de capital humà i
- el desenvolupament econòmic regional.
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A aquestes circumstàncies cal afegir la necessitat d’optimitzar i harmonitzar les
eines de suport a la recerca que la URV pot posar a l’abast dels seus grups investigadors.
Com s’ha vist en el capítol anterior, l'SRT no ha experimentat un desenvolupament
estructural i organitzatiu comparable al de l'SRC. Davant les necessitats manifestades,
de millor aprofitament de recursos materials i humans i de claredat i transparència en
la seva gestió, es fa imprescindible la reorganització dels diferents serveis en una
estructura única de suport a la recerca: el Servei de Recursos Científics i Tècnics.

Finalment, també s’han tingut en compte el Pla Estratègic elaborat pel mateix
SRC, especialment les propostes d’accions de millora elaborades a partir d’una anàlisi
DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) i l’informe específic elaborat
pel director tècnic de la Unitat de Protecció Radiològica.

Equip Cost (PTA) Any Departament original Investigador Cofinançat           Sol·licitud
sol·licitant pels grups     d'incorporació a SRC

           en ajut

Analitzador termogravimètricTGA-7 5.000.000 1991 Química A. Serra, J.E. Sueiras No ----------------No
RMN 300MHz  30.000.000 1991 Química S. Castillón No No
RMN 400MHz  47.000.000 2000 Química Analítica S. Castillón No ---------------- Sí

i Química Orgànica
Analitzador elemental CHSN 6.700.000 1990 Química C. Claver No ----------------No
Instal·lació radioactiva IR 1620  15.000.000 1990 Bioquímica

i Biotecnologia A. Mas No No
Instal·lació radioactiva IR 1311  10.000.000 1987 Facultat de Medicina Facultat de Medicina No ----------------No
Detector gamma Cobra(IR 13 11) 5.000.000 1994 Facultat de Medicina Facultat de Medicina No ----------------No
Estufa de cultius, campana de 5.000.000 1995 Facultat de Medicina Facultat de Medicina No ---------------- Sí
flux laminar
FT-IR MIDAC       2.585.000 1996 Química S. Castillón No ---------------- Sí
Polarímetre PE241MC    8.546.000 1996 Química S. Castillón No ---------------- Sí
Microscopi electrònic de transmissió  22.105.000 1987 Ciències Mèdiques

Bàsiques J. Tomàs No No
Microscopi electrònic d'escaneig  32.384.000 1992 SRC (Fons Feder) M.J. Figueras No ---------------- Sí
NIR Mattson 3.000.000 1992 Química M. Larrechi No ----------------No
Espectròmetre de masses/GC/HPLC  33.900.800 1992 SRC (Fons Feder) F.X. Rius No ---------------- Sí
Espectrofluorímetre LS 50 2.000.000 1992 SRC (Fons Feder) F.X. Rius No ---------------- Sí
UV-Vis diode Array 2.000.000 1992 SRC (Fons Feder) F.X. Rius No ---------------- Sí
Difractòmetre de RX Siemens 5000 (2)  42.295.000 1992 SRC (Fons Feder) F. Díaz No ---------------- Sí
Sistema de digitalització per a 9.500.000 2001 SRC E. Carbonell (9 grups) Sí ------------------ Sí
microanàlisi de Rx a microscopi d'escombrat
Sonda per a sòlids a RMN 400 6.000.000 2001 SRC S. Castillón (3 grups) Sí ------------------ Sí
Equipament SPR 4.700.000 1997 SRC SPR Sí ------------------ Sí
Resta equipament bàsic SPR 3.400.000 1999 SRC SPR Sí ------------------ Sí
Maniquís TAC per a SPR 7.800.000 2001 SRC SPR Sí ------------------ Sí
Laboratori de fonètica  22.000.000 1995 Filologia Angloger- M.A. Pradilla No ----------------No

mànica i Fil. Romàniques
Ampliació lab. fonètica 3.401.000 2001 Filologia Angloger- M.A. Pradilla Sí ------------------ Sí

mànica i Fil. Romàniques
Absorció atòmica Hitachi 7.100.000 1995 Bioquímica A. Mas No No

i Biotecnologia
Infraestructures associades SRC  50.000.000 1995-2001 SRC SRC – –
Resta petits equips SRC  15.000.000 1995-2001 SRC SRC – –
Fresadora control numèric 7.500.000 1995 SRT X. Grau, X. Farriol No ---------------- Sí
Petit material de taller 1.191.988 1996 SRT SRT – –
Torn manual 1.649.708 1997 SRT SRT – -------------------–
Serra de cinta contínua 1.252.725 1999 SRT SRT – -------------------Sí

TOTAL       413.011.221

Taula 2.5  Equipaments inventariats a l'SRC i a l'SRT, amb indicació del seu origen
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3.1   La visió del SRCiT
D’acord amb les bases anteriors, el SRCiT ha de constituir-se en l’element bàsic

de suport tècnic per a l’activitat investigadora, de desenvolupament i de transferència
en tots els àmbits científics i tecnològics presents a la URV; com a tal, ha de ser
també una eina per a la transmissió de la política universitària de suport a la recerca,
mitjançant la seva participació en els programes d’ajuts d’infraestructura o de tècnics
de suport. La seva presència al campus de Sescelades li ha de permetre, també,
estendre aquesta funció al futur Parc Científic de la URV.

Mercès a la flexibilitat de la seva estructura i a la concentració de mitjans tècnics
d’alta tecnologia, el SRCiT es constitueix també en el receptor d’unitats autònomes
específicament creades per a donar servei a la societat, sota les condicions bàsiques
d’autofinançament i de no-concurrència d’ofertes externes de nivell comparable.

Ultra aquests serveis a la societat específics i acotats, la mateixa concentració de
mitjans i coneixements tècnics molt qualificats fan del SRCiT una valuosa eina de
suport a altres centres de recerca i desenvolupament públics o d’empreses. Bona part
dels recursos econòmics del SRCiT han de provenir de l’activitat en aquest àmbit, la
qual no tan sols ha d’autofinançar-se, sinó que ha de permetre recuperar part dels
recursos que la mateixa URV inverteix al SRCiT, tan des del pressupost general com
des dels pressupostos dels mateixosgrups de recerca.

3.2   La missió del SRCiT
Amb aquesta visió, el SRCiT és l’organisme de suport tècnic i humà que la URV

posa a l’abast dels grups de recerca i a disposició de l’entorn social per tal de:
· Possibilitar l’accés a grans equipaments, no assequibles al potencial econòmic

dels grups de recerca.
· Facilitar l’especialització de personal tècnic estable, de manera que es garanteixi

la continuïtat i qualitat del servei, i el manteniment del propi coneixement generat
en el decurs de l’activitat de suport als grups de recerca de la URV

· Constituir un node d’interrelació entre els grups de recerca, de manera que el
coneixement tècnic que es genera a la URV es conservi i flueixi en xarxa, per tal
que els grups de recerca puguin obtenir resultats amb la màxima rapidesa, qualitat
i eficiència.

· Cobrir aquelles àrees de servei a la societat assequibles mercès al potencial tècnic
i humà reunit i que no podrien ser cobertes altrament a les comarques de Tarragona.
Per poder respondre als reptes d’un entorn canviant i exigent, el paper principal

que ha de jugar el SRCiT és el de gestionar el coneixement tècnic qualificat i no
específic que necessitenels grups, de manera que aquests puguin maximitzar la
quantitat i la qualitat dels seus resultats. En altres paraules, és funció del SRCiT:
· Mantenir operatives les tècniques i metodologies que calguin als grups de recerca.
· Executar les tècniques i metodologies que estiguin operatives de manera eficaç.
· Facilitar la transferència de coneixements i tècniques entre els grups de recerca

de la URV.
· Assegurar la qualitat dels resultats que s’obtinguin de l’ús de les tècniques i

metodologies que estiguin operatives.
· Projectar la seva activitat i la seva capacitat de servei especialitzat a l’entorn.

En aquest darrer sentit, el SRCiT procurarà augmentar el volum de serveis a centres
de recerca externs a la URV, tant públics com privats, aportant exclusivitat i qualitat.
Aquesta activitat s’orientarà a la millora del finançament del SRCiT a través, d'una
banda, de la recuperació de les inversions efectuades; i, del’altra de la incorporació
de personal tècnic eventual, lligat específicament a les activitats de transferència
quan aquestes ho justifiquin.

4   El Servei de Recursos Científics i Tècnics

D’acord amb les bases anteriors, el nou SRCiT s’ha d’estructurar d’una manera
flexible, que permeti
· Mantenir els serveis que actualment estan oferint tant SRC com SRT.
· Incorporar noves unitats autònomes quan la demanda externa de serveis

cientificotècnics ho justifiqui.
· Incrementar les actuacions genèriques de transferència sense que això vagi en

detriment de la qualitat del servei als grups de la URV.
D'altra banda, i tenint en compte els resultats de l’anàlisi DAFO de l'SRC, molts

dels punts febles de l’actual estructura de l’SRC, basada quasi exclusivament en la
gestió d’equipaments, provenen de la manca d’implicació dels usuaris en la millora
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de les seves  prestacions, fruit del rol de client que adopten en la relació client -
proveïdor que s’estableix. Cal, doncs, una estructura que, basada en la gestió de
coneixements, fomenti la participació dels receptors del servei, fent-los més propers
a la condició d’associats.

4.1Organització
En l'àmbit funcional, el SRCiT depèn del Vicerectorat d’Infraestructures i Noves

Tecnologies. En l'àmbit jeràrquic i administratiu, el seu personal depèn del gerent
adjunt responsable de Serveis i Infraestructures. La direcció del SRCiT recau en el seu
coordinador, l’actual coordinador de l'SRC, que és el responsable de tota la gestió
econòmica i administrativa de totes les unitats, garanteix la millor adaptació dels
processos del SRCiT amb els corresponents de la URV; és el responsable, també,
d’elaborar una memòria anual, tant d’activitats com econòmica, en la quales reflecteixi
particularment el suport de les diferents unitats a grups de recerca i departaments i la
participació d’aquests en les despeses, ingressos i increments de dotació del SRCiT,
així com els rendiments de comptes de cadascuna de les unitats autònomes vinculades
al SRCiT.

L’organització del SRCiT parteix de la base dels serveis bàsics coberts actualment
per l'SRC i l'SRT. Les funcions fonamentals, i enunciades en primer lloc, del SRCiT
constitueixen el nucli de la seva raó de ser i els seus veritables punts forts:

· Possibilitar l’accés a grans equipaments, no assequibles al potencial econòmic
dels grups de recerca.

· Facilitar l’especialització de personal tècnic estable, de manera que es garanteixi
la continuïtat i qualitat del servei, i el manteniment del propi coneixement generat
en el decurs de l’activitat de suport als grups de recerca de la URV

Han de resultar evidents per a tots els usuaris els avantatges que representen
poder accedir als grans equipaments del SRCiT i tenir accessible també el coneixement
tècnic especialitzat del seu personal estable. Per això, partint de la base de
l’organigrama actual de l'SRC mostrat a la figura 2.1, l’estructura del SRCiT manté la
participació dels grups de recerca a través de comissions d’usuaris específiques de
cada unitat, amb la voluntat d’augmentar-ne la implicació a través del règim econòmic
que es descriu més endavant. S’afegeix una unitat d’enginyeria, amb voluntat de
suport transversal en el disseny, adquisició, construcció i ensamblatge d’equipaments
i muntatges experimentals en tots els àmbits cientificotecnològics. Se simplifica la
relació amb les unitats autònomes, sense que es modifiquin les relacions de
resposabilitat específiques de la Unitat de Protecció Radiològica, d’acord amb la
seva Memòria de creació. Finalment, se suprimeix la Comissió Assessora, que se
substitueix per la relació més directa de les diferents comissions d’usuaris amb el
coordinador del Servei.

D’aquesta manera, l’organigrama del SRCiT és el representat a la figurasegüent :

 Vicerector
d'Infraestructures i Noves Tecnologies

Rector

 Gerent Adjunt
Serveis i Infraestructures

 Coordinador del Servei
Unitats autònomes

 Suport
administratiu

Comissions
d'usuaris

específiques

"Anelles
Científiques"

 Unitat de Radioisòtops i
Gestió Ambiental

 Unitat d'Anàlisi Química

 Unitat d'Anàlisi Acústica

 Unitat de Caracterització
de Materials

 Unitat de Caracterització
Molecular

 Unitat de Caracterització
d'Ultraestructura

Biològica
 Unitat d'Enginyeria

 Taller Mecànic

 Unitat de Protecció
Radiològica

 Unitat d'Anàlisi
Radiològica i Ambiental

Figura 4.1 Organigrama
del SRCiT
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Com es pot veure a la figura 4.1, les diferents unitats del SRCiT s’identifiquen
amb els àmbits d’activitat diferenciats actuals; una eventual ampliació futura de
l’activitat regular del SRCiT podria portar a considerar, doncs, la creació de la nova
unitat corresponent. Aquestes unitats, amb la participació dels tècnics i investigadors
dels grups de recerca constitueixen anelles científiques, en les quals es produeix la
primera circulació i compartició del coneixement tècnic específic. Com a responsable
de cadascuna d’aquestes unitats, hi hauria d’haver un tècnic qualificat que, ultra les
funcions tècniques que li siguin pròpies, s’ha d’encarregar de coordinar les feines de
la seva unitat, de relacionar-se amb els diferents grups de recerca i de dinamitzar la
transferència de coneixement en el si de l’anella científica corresponent. Com s’ha
dit abans, és una funció addicional del SRCiT el de servir de nus de comunicació
entre aquestes anelles, per a un millor aprofitament dels recursos i coneixements
acumulats:

· Constituir un node d’interrelació entre els grups de recerca, de manera que el
coneixement tècnic que es genera a la URV es conservi i flueixi en xarxa, per tal
que els grups de recerca puguin obtenir resultats amb la màxima rapidesa, qualitat
i eficiència.

D'altra banda, les unitats autònomes, actualment la Unitat de Protecció Radiològica
i, properament, també la Unitat d’Anàlisi Radiològica i Ambiental i, en el futur,
qualsevol altra que s’hi pugui afegir sota els mateixos requeriments ja esmentats,
s’organitzen autònomament sota la direcció d’un director tècnic de cada unitat,
nomenat específicament pel rector i amb els mitjans tècnics i humans necessaris per
al desenvolupament de la seva funció, coberts íntegrament pels ingressos originats
per la seva activitat. Com s’indica a la figura 4.1, l’encaix administratiu de la Unitat
de Protecció Radiològica no en modifica ni l’autonomia ni la relació directa de
responsabilitats amb el rector, d’acord amb la seva Memòria de creació. Les unitats
autònomes reten comptes de la seva activitat al coordinador del SRCiT, que els
inclourà, com s’ha dit, a la seva Memòria anual, al mateix temps que en farà una
anàlisi de la rendibilitat econòmica i social. Les activitats desenvolupades per aquestes
unitats, junt amb la de transferència que duguin a terme les anteriors, ja sigui
directament o promogudes per grups de recerca, cobreixen la quarta de les funcions
enunciades:

· Cobrir aquelles àrees de servei a la societat, assequibles mercès al potencial tècnic
i humà reunit, i que no podrien ser cobertes altrament a les comarques de
Tarragona.

4.2  Processos i tasques
Els processos a desenvolupar al si del SRCiT són de tres tipus:

Processos de suport a la recerca:  processos directament implicats a donar servei
als membres de cada àmbit específic:

· Formació i assessorament d’usuaris i membres de l’anella
· Desenvolupament de noves metodologies
· Assegurament de la qualitat de les metodologies implementades a cada anella
· Manteniment de  les infraestructures ubicades al SRCiT
· Gestió de metodologies de recerca que impliquen mobilitat a altres universitats o

centres de recerca.

Processos transversals: els quals afecten a tota la comunitat universitària. Entre
ells, hi figuren:

· L’assessorament i desenvolupament tècnic de propostes d’actuació per a la millora
de la qualitat ambiental a la URV.

· La supervisió i coordinació dels diferents programes de gestió de residus
desenvolupats dins el Programa marc mediambiental de la URV.

· L’assessorament sobre polítiques de manteniment d’infraestructures científiques.
· L’assessorament per a un ús segur i eficient d’emissors de radiacions ionitzants a

la URV.
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· Altres assessoraments per acomplir les garanties legals als laboratoris (CAE,
declaració de substàncies implicades en la fabricació i tràfic il·legal de
narcòtics, etc.)

Processos de gestió: Aquells processos que permeten la relació, coordinació i
incardinació del Servei de Recursos Científics en l’estructura de la URV

· Comptabilitat descentralitzada (supervisada pel Servei d’Economia i en
coordinació amb la FURV, quan s’escaigui)

· Facturació interna i externa (en coordinació amb el Servei d’Economia i/o la
FURV).

· Gestió de contractes i convenis de transferència (acords inicials amb l’altra
part i inici del procés de contractació el qual continuaràa la FURV)

· Gestió de contractes de manteniment d’infraestructures científiques
· Gestió de l’inventari adscrit al SRCiT(en coordinació amb el tècnic d’inventari)
· Relacions del SRCiT amb altres unitats i serveis (departaments, Servei

d’Economia, Biblioteca, ICE, Informàtica, Oficina Tècnica, etc.)
· Processos de gestió interna comuna a totes les anelles:

Autorització d’usuaris
Control d’accessos
Manteniment de l’edifici
Gestió de les TIC
Gestió comuna de mostres, proveïdors i prestacions
Manteniment i protecció de dades
Garantia de qualitat de les prestacions
Contrast entre anelles
Màrqueting dels serveis (web, publicacions, actuacions informatives, etc.)
Propostes de formació dels tècnics del SRCiT

4.3  Règim econòmic
El règim econòmic del SRCiT és l’instrument bàsic de regulació de la participació

dels diferents grups de recerca i departaments. A través d’aquest règim s’han de
començar a evidenciar els avantatges de la constitució del servei centralitzat. Després
de veure garantits els avantatges econòmics, els diferents grups hauran de poder
apreciar també els avantatges científics i tècnics derivats de la concentració de mitjans
tècnics i humans d’elevat nivell.

D’acord amb les funcions pròpies del SRCiT descrites abans, les premises sobre
les quals s’ha de basar el seu règim econòmic són:

1. Exceptuant el personal lligat a les unitats autònomes, amb un règim econòmic
propi, i el personal encarregat de tasques transversals, tot el personal tècnic ho és
de suport a la recerca, i el seu cost es considerarà en els programes de suport a la
recerca que siguin vigents a la URV. D’aquesta manera, anualment, es farà un
còmput del suport rebut per cada grup, que serà tingut en compte en els programes
esmentats.

2. En atenció al foment de la concentració de recursos, aquest suport serà
comptabilitzat en un 50% del que s’hagi produït efectivament. D'altra banda, els
costos de personal tècnic de suport no seran tinguts en compte en la valoració
dels serveis que ofereix el SRCiT, exceptuant els que beneficiïn usuaris externs, ja
sigui directament o mitjançant accions de transferència, o dels que es poguessin
oferir en règim d’autoservei.

3. A tots els equipaments del SRCiT se’ls assignarà un valor de reposició, un temps
de vida i un cost de manteniment anual, a partir dels quals es calcularà el cost
horari d’utilització.

4. Els equipaments adquirits amb un cofinançament mínim del 10%  d’un o més
grups de recerca, seran d’accés amb condicions preferents per aquest(s) grup(s),
durant el període de vida considerat per l’equipament. Als usuaris interns de la
URV que no hagin participat en el finançament, se’ls imputarà, durant el període
de vida, la fracció de cost d’utilització equivalent a la part cofinançada, que
revertirà en els grups que l’hagin aportat.

5. La resta d’equipaments del SRCiT serà accessible en igualtat de condicions a tots
els grups de recerca de la URV, i, en cap cas, se’ls imputarà el cost d’utilització
d’equips.

6. Els grups de recerca que hagin participat en el finançament dels equipaments
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d’una unitat o que se’ls sigui comptabilitzat un suport dels seus tècnics igual o
superior al 25%, tindran dret a formar part de la comissió d’usuaris corresponent,
des d’on podran participar en la gestió dels recursos humans i tècnics de la unitat.

7. En el cas d’usuaris externs de la URV i en activitats de transferència de tecnologia,
s’imputarà el cost horari íntegre, incrementat en la taxa d’overheads adoptada
per la URV, de manera que el total net corresponent, un cop deduïts els overheads,
pugui revertir als grups en la fracció en què hagin participat en el finançament.

8. Es fomentarà la participació d’agents externs en l’adquisició d’equipament científic
mitjançant la rebaixa per serveis equivalent a recuperar la inversió en el temps de
vida considerat i atesa una freqüència d’ús prèviament compromesa, rebaixa que
seguirà sent efectiva un cop hagi transcorregut aquest temps.

9. Les activitats de transferència han de ser autofinançades. Quan aquestes activitats
impliquin personal tècnic del SRCiT, els ingressos corresponents es destinaran a
compensar els costos generals assumits des dels pressupostos de la URV. L’eventual
diferència revertirà als pressupostos del SRCiT, un cop deduïts els overheads
corresponents.

10.En tots els casos, els preus dels serveis del SRCiT tindran en compte també les
despeses de material fungible i la participació en les despeses generals.

Altrament, les diferents unitats autònomes que es puguin crear han de garantir, en
el moment de l’aprovació i demostrar anualment a la memòria d’activitats preceptiva,
la seva autosuficiència econòmica tenint en compte totes les despeses pròpies, la
participació en despesa corrent del SRCiT, si escau, i els overheads corresponents.

Finalment, a més dels avantatges econòmics directes que per als grups de recerca
implica el suport rebut des del SRCiT, tant en costos de personal com d’adquisició,
operació i manteniment de l’equipament, incrementats pels possibles ingressos
addicionals que els pot representar haver participat en el finançament de l’equipament,
cal remarcar alguns avantatges secundaris:

· Més eficiència en el manteniment i aplicabilitat de tècniques consolidades.
· Estalvi en incorporació de metodologies i infraestructures noves i garantia de

qualitat en la seva aplicació.
· Estalvi per a un increment de l'ús i de l'eficiència de les metodologies i

infraestructures pertanyents a les anelles científiques.
· Participació en l'increment de transferència que es pot produir amb l’estructura

adoptada.
· Estabilitat del personal tècnic, garantidora de la continuïtat i qualitat del servei i

del manteniment del propi coneixement generat en el decurs de l’activitat de
suport als grups de recerca de la URV.

4.4  Règim de funcionament
Com a instrument complementari de foment de la participació dels grups al SRCiT,

es tindran en compte les normes de funcionament següents:

1. Els membres de les anelles científiques tindran prioritat d’ús davant dels no-
membres, en cas que hi hagin cues en les prestacions.

2. En aquelles prestacions en què es pugui establir un règim d’autoservei, la funció
dels tècnics del SRCiT és la d’assessorar i formar els usuaris que pertanyin als
grups membres de l’anella fins que puguin accedir a les prestacions de manera
autosuficient. En aquestes mateixes prestacions, als usuaris de grups de recerca
aliens a l’anella, se’ls tindrà en compte el cost de dedicació del personal del
SRCiT, d’acord amb la tarifa de preus que s’aprovi.

3. Els tècnics del SRCiT implementaran aquelles noves metodologies que sol·licitin
els membres de l’anella corresponent.

4.5 Criteris de participació a les anelles científiques
Els grups de recerca que hagin participat en el finançament dels equipaments

d’una unitat que estiguin en període de vigència o que se’ls comptabilitzi anualment
un suport dels seus tècnics igual o superior al 25%, tindran dret a formar part de la
comissió d’usuaris corresponent i, en qualsevol cas, seran considerats membres de
l’anella científica lligada a la unitat en qüestió, amb els drets que s’han descrit en els
règims econòmic i de funcionament.

La definició d’aquestes anelles serà anual i es basarà en els temps de vida assignats
a cada equipament i en el còmput anual de suport rebut pel grup.
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12 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova la proposta de creació del Parc
Científic de la URV

Motivació
Els organismes públics d’investigació, universitats i centres d’investigació, són els

principals responsables de la generació continuada de coneixement, com a mecanisme
bàsic per a la millora de la societat i, últimament, de la qualitat de vida. En els darrers
anys, han estat moltes les iniciatives institucionals, en els àmbits europeu, espanyol i
català, de foment de la relació entre aquests organismes i el sector productiu, enfocades
a maximitzar la rendibilitat dels esforços fets en recerca i desenvolupament. Una de
les estratègies que arreu s’estan seguint per a l’optimització de les vies de comunicació
i relació entre el sector investigador i el sector productiu, és la de creació d’estructures
dissenyades específicament amb aquesta finalitat.

Un dels nodes de relació entre el món de la recerca i l’empresarial el constitueixen
els parcs científics i tecnològics, entesos com els enclavaments físics, generalment
vinculats a organismes públics d’investigació, l’objectiu bàsic dels quals és el d’afavorir
la generació de coneixement a partir de la integració dels interessos científics,
tecnològics i industrials.

Amb el propòsit d’incentivar la creació d’aquestes estructures de relació i d’enfortir-
ne el component científic, el Ministeri de Ciència i Tecnologia va publicar, el proppassat
mes de desembre, una convocatòria de concessió d’ajuts a parcs científics i
tecnològics, on els conceptes susceptibles d’ajut eren les actuacions dutes a terme
duran l’any 2000 en equipament i infraestructura cientificotecnològica, equipament
i infrastructura de suport a l’activitat empresarial i infrastructura de comunicacions,
en parcs científics existents o en procés de creació.

La necessitat, comuna a tots els organismes públics d’investigació, de donar
màxima rendibilitat als esforços que en recerca s’estan duent a terme, i la conveniència
d’alineament amb les tendències impulsades per les diferents administracions, de les
quals l’esmentada convocatòria n’és un exponent, condueixen al fet que l’equip de
govern de la URV proposi a la Junta de Govern la creació del Parc Científic i Tecnològic
de la URV, en un moment especialment oportú, en el qual és a punt de posar-se en
funcionament el Campus Cientificotecnològic de Sescelades, on d’aquí al 2004 es
concentraran les activitats de recerca de set departaments cientificotecnològics:
· Departament de Bioquímica i Biotecnologia
· Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica
· Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
· Departament d’Enginyeria Mecànica
· Departament d’Enginyeria Química
· Departament de Química Analítica i Química Orgànica
· Departament de Química, Física i Inorgànica

Que disposen d'instal·lacions per a plantes pilot, tres centres d’innovació integrants
de la xarxa de centres d’innovació del CIDEM: CITRER, CITEE i SIMPPLE i el suport
de dos serveis específics: el Servei de Tecnologia Química i el Servei de Recursos
Científics i Tècnics, a més de la participació de la Fundació URV, com a entitat
genèrica de suport a la transferència de tecnologia i coneixements. A l’activitat de
recerca i transferència generada directament per la URV, s’hi ha d’afegir la pròpia del
futur Institut Català d’Investigació Química, ubicat també a Sescelades.

Proposta
Es proposa a la Junta de Govern que doni la seva aprovació a l’inici del procés de

creació del futur Parc Científic i Tecnològic de la URV, centrat, però no circumscrit, al
Campus Científic i Tecnològic de Sescelades, i amb el propòsit de:

· Potenciar la capacitat de recerca i desenvolupament dels grups de recerca de la
URV.

· Impulsar la transferència de coneixement i tecnologia cap al sector productiu,
mitjançant la facilitació del coneixement mutu i del trànsit d’idees i capacitats
entre la comunitat científica i l’empresarial.

· Configurar-se com una comunitat de negocis en tecnologies avançades.
· Incentivar les inversions en tecnologia, tant des del punt de vista de nous productes

com del capital humà.
· Contribuir al desenvolupament econòmic equilibrat de les comarques de Tarragona.
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Per assolir més efectivament els objectius anteriors, la URV oferirà i facilitarà la
participació en el seu Parc Científic i Tecnològic a les entitats administratives amb
responsabilitats en el desenvolupament econòmic de les comarques de Tarragona,
així com a les seves empreses i associacions empresarials.

13 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el projecte del Servei de Recursos
Educatius.

1 Introducció
1.1. Antecedents: URV@prop: Noves tecnologies per a la URV del s XXI
Avui en dia, pràcticament no queda cap sector, cap àrea d’activitat a la nostra

societat on no s’utilitzi el neologisme d’arrel anglesa Internet. Qui no ha sentit a
parlar d’Internet?, de la revolució d’Internet?, de la societat de la informació?, de les
noves tecnologies? No es pot negar l’evidència, els avenços tecnològics en els terrenys
de la informàtica i les comunicacions han convergit, a finals del segle XX, en una
mena de big bang de la informació, de tota mena d’informació, en qualsevol àmbit
de l’activitat humana. L’accés generalitzat a aquesta xarxa, veritablement mundial,
trenca moltes barreres, obre noves portes i fa que tothom, ciutadans, empreses,
institucions, es replantegi la manera en què comunica, dóna a conèixer i, finalment,
subministra o rep serveis. En aquest estat d’ebullició en què ens trobem, sentim a
parlar de manca de milers de tècnics en informàtica, que el 50% de les professions
que existiran d’aquí a vint anys no són imaginables encara avui en dia, de noves
companyies amb cotitzacions en borsa que escapen a la comprensió, de nous perills
de desigualtats socials basades en les diferents possibilitats d’accés a Internet, etc.

Tanmateix, des de la universitat aquesta revolució es viu menys explosivament,
segurament perquè ha viscut i ha participat d’aquest fenomen des dels seus orígens:
ja en els anys 80 els centres universitaris de Tarragona gaudien d’accés a una xarxa
internacional lligada a IBM, la llavors anomenada BITNET, amb la possibilitat de
transferir informació, fins i tot en forma de conversa entre múltiples interlocutors
(l’avui popular xat). Aquesta relativització del fenomen Internet, no li treu, però, gens
del seu potencial; les característiques que fan d’Internet l’eina revolucionària en
vehiculació d’informació en tots els àmbits, també permetran que la URV millori els
seus serveis i pugui fer front als nous reptes que se li plantegen: la diversificació de
l’oferta educativa, l’increment relatiu de la formació continuada, la creixent oferta de
formació a distància. De la necessitat d’afrontar aquests reptes i de les possibilitats
que ofereixen avui en dia la informàtica i les telecomunicacions, sorgeix URV@prop,
el projecte d’aplicació de les TIC (tecnologies de la informació i les comunicacions)
al servei de la missió de la URV.

El projecte URV@prop, presentat a la Junta de Govern de la Universitat el mes
d’abril de l’any passat, es planteja tres grans objectius: l’apropament a l’usuari de tots
els serveis de la Universitat (accés per internet a serveis de biblioteca, gestió acadèmica,
econòmica, gestió de la recerca, etc.), l’apropament de la docència a casa de
l’estudiant, amb la creació d’un Campus Virtual, i, finalment, l’apropament de la
URV a la societat a la què serveix, amb la creació del Campus Extens, concebut com
un conjunt d’aules URV creades mitjançant conveni amb els ajuntaments interessats.
Amb aquestes aules, imatge de les que s’estan instal·lant a tots els centres de la URV
com a element vertebrador de la comunicació interna, la xarxa URV s’estendrà també
a tot el territori al qual dóna servei.

La primera passa, indispensable, en el desenvolupament d’URV@prop, va ser la
renovació de tota la infraestructura de comunicacions, dotant la URV d’una nova
xarxa corporativa en fibra òptica i commutadors ATM connectats a 155 Mbps,
actualment operativa, tot i que en procés d’ajustament.

La segona, la constitueix l’habilitació d’una via segura per a accés remot a l’abast
de tots els membres de la URV: alumnes, personal d’administració i serveis i professorat.
Amb la col·laboració de Telefónica, s’ha editat un CD d’accés remot que permetrà a
la comunitat universitària d’accedir a tots els serveis i avantatges lligats al
desenvolupament d’URV@prop. Juntament amb aquest CD, ha calgut desenvolupar
URVnet, el nou portal de la URV, dissenyat per cobrir el primer dels objectius
d’URV@prop, el de fer més propers i més accessibles els diferents serveis que ofereix
la universitat. URVnet està pensat perquè serveixi d’escriptori de treball, posant a
l’abast, amb un parell de clics, els diferents serveis a què el perfil específic d’usuari
dóna accés.
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Un altre dels projectes subsidiaris necessaris perquè aquest apropament dels serveis
a la comunitat universitària es faci amb les màximes garanties de seguretat, l’ha
constituït la participació en la creació d’OASI (www.oasi.org), l’Organisme Autònom
per a la Societat de la Informació, creat ensems per la Diputació de Tarragona,
l’Ajuntament de Tarragona, la Confederació Empresarial de Tarragona i la universitat
pública de Tarragona: la URV. El proveïdor de serveis d’Internet per a accés segur a la
URV és OASI, on hi ha reservades les adreces IP necessàries per garantir aquesta
seguretat en el servei. Com a continuació d’aquest projecte, en un futur proper, els
membres de la URV podran disposar de lectors específics que els permetran
d’autenticar-se mitjançant el carnet universitari: la targeta intel·ligent (xip), creada
amb la participació de Caixa Tarragona.

Amb la infraestructura de comunicacions a punt i havent resolt amb garanties de
seguretat l’accés remot als serveis, l’assoliment del segon dels objectius plantejats
per URV@prop, el de l’apropament de la docència a casa i/o al treball mitjançant la
creació d’un Campus Virtual, descansa fonamentalment en la producció de continguts
docents concebuts específicament per a extreure el màxim profit de les possibilitats
que ofereixen els entorns multimèdia que l’actual tecnologia posa al nostre abast.
Encara que el primer dels objectius d’URV@prop constitueix per si sol una raó suficient
per a l’esforç en noves tecnologies que està duent a terme la URV, el veritable valor
afegit l’ha de proporcionar el Campus Virtual.

1.2. Motivació
Per què la URV, com moltes altres universitats d’arreu, s’ha de plantejar la necessitat

d’un Campus Virtual i de la formació amb més o menys component no presencial? Se
n’esgrimeixen bastants raons, que es podrien agrupar en dos grans conjunts: les
relacionades amb la qualitat docent i les relacionades amb el mercat emergent de la
formació continuada. Ambdós àmbits són també els que pretén abastar la iniciativa
de la URV, però convé ser clars d’entrada en els objectius que es volen assolir amb el
Campus Virtual, per tal que es pugui mesurar i avaluar el guany que en el futur se
n’obtingui.

Pel que fa a la qualitat docent, fàcilment ens podem trobar en una situació
enganyosa, paradoxal. Es pot arribar a qüestionar cegament la qualitat dels mètodes
“tradicionals” d’ensenyament per part de tot un col·lectiu, de professors però també
de polítics, empresaris i generadors d’opinió, tots graduats universitaris amb una
formació basada majoritàriament en aquests mètodes, que ha estat d’una qualitat tal
que ara els permet de jutjar la seva iniquitat. És perillós, o més aviat car, condemnar
la lliçó magistral i retre culte més o menys cec a les noves tecnologies, com a nou
paradigma d’instrument docent. Aquesta dicotomia és falsa, no és la veritable qüestió,
i el valor de les noves tecnologies aplicades a l’educació no rau en, simplement,
substituir mètodes tradicionals d’ensenyament. Les noves tecnologies sí que
constitueixen una nova eina, molt valuosa, però un altre cop no per fer més eficaç un
professor mediocre ni “fabricar” un bon professor, sinó per augmentar la qualitat del
servei universitari en una situació social radicalment diferent de la que es van trobar
les generacions que ara impulsen el seu ús en docència. A l’actualitat, la formació
universitària és accessible a la major part dels estudiants que acaben l’educació
secundària, cosa que fa que el perfil d’estudiant present a les aules sigui ben diferent
del que, anys enrere, havia experimentat una notable selecció, bastant
homogeneïtzadora quant al tipus d’habilitats premiades. La present heterogeneïtat,
lligada a la generalització de l’ensenyament universitari, porta al fet que l’ús exclusiu
dels mètodes tradicionals d’aprenentatge, basats en l’exposició i transmissió ordenada
de coneixements durant classes magistrals i la realització de treballs d’aplicació més
o menys dirigits, condueixi a taxes de fracàs inacceptables per la mateixa societat
que encomana la tasca formativa a la universitat. En aquest punt, intervenen les
noves tecnologies, com a eina docent aplicable a la millora del procés d’aprenentatge
en una situació de presència a l’aula de gran varietat d’intel·ligències.

A més del seu gran valor instrumental, les tecnologies de la informació i la
comunicació tenen també un valor formatiu per se; com passa amb d’altres habilitats
de caire transversal, és avui en dia del tot necessari que tots els titulats de la URV,
puguin acreditar un coneixement operacional de l’ús i profit de les TIC en seu àmbit
d’especialització. Per assolir millor aquest objectiu, les TIC han de fer-se presents,
naturalment, a tota l’activitat docent.

Com a segona gran força impulsora del foment de les TIC a les universitats en
general i la URV en particular, tenim les oportunitats de creixement que la possibilitat
de la formació a distància aporta a la formació continuada, des d’una doble vessant:
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lad’estendre l’àmbit d’influència de la mateixaURV i lade permetre una participació
i dedicació flexible dels professionals interessats.

El Campus Virtual de la URV constitueix l’espai comú d’accés a tots els materials
docents amb suport multimèdia, desenvolupats ja sigui com a suport de la docència
presencial o com a substitutiu parcial o total d’aquesta. El Campus Virtual ha d’estar
estructurat de manera que cada usuari hi trobi un entorn personalitzat, lligat al seu
perfil. L’impuls de la docència virtual a la URV amb les finalitats esmentades, requereix
posar a l’abast del professorat mitjans específics i, sobretot, suport qualificat, tant
tècnic (audiovisual, informàtic, multimèdia, ...) com pedagògic; aquesta ha de ser la
primera funció del Servei de Recursos Educatius, que amb el present document es
proposa de crear.

2 Bases per a la creació del Serveis de Recursos Educatius
2.1. Visió del SRE
El Servei de Recursos Educatius, SRE, ha de constituir-se en l’element bàsic de

suport tècnic i pedagògic per a l’activitat docent; al mateix temps, ha de ser de ser
l’instrument principal per a l’impuls de l’ús de les TIC en docència, pertal com és
l'eina per a la transmissió de la política universitària de suport a la innovació docent,
mitjançant la seva participació en els programes d’ajuts que la URV pugui endegar
amb aquesta finalitat.

Mercès a la flexibilitat de la seva estructura, a la concentració de mitjans tècnics
d’alta tecnologia i a la conjunció d’especialistes dels àmbits tecnològics i educatius
relacionats amb les noves tecnologies, el SRE es constitueix també en el punt de
trobada i d’interrelació dels professors dels diferents centres protagonistes d’accions
d’innovació docent basada en l’ús de les TIC.

Ultra aquest servei de suport a la innovació docent mitjançant les TIC, la mateixa
concentració de mitjans i coneixements tècnics i pedagògics molt qualificats fan del
SRE una valuosa eina de suport per a altres aspectes de l’activitat universitària:
publicacions institucionals, comunicació de resultats de recerca i/o transferència,
etc. Part dels recursos econòmics del SRE han de provenir de l’activitat en aquest
àmbit, la qual no tan sols ha d e permetre l'autofinançament, sinó també recuperar
part dels recursos que la mateixa URV inverteix al SRE per al desenvolupament de la
seva funció principal.

2.2. Missió del SRE
Amb aquesta visió, el SRE és l’organisme de suport tècnic i humà que la URV

posa a l’abast de centres, departaments i tota la comunitat universitària per tal de:
· Facilitar l’elaboració de material docent multimèdia sota uns estàndards de qualitat,

mitjançant l’accés a equipament específic, assessorament tècnic i pedagògic, i
disponibilitat d’una plataforma tecnològica de formació comuna.

· Gestionar i organitzar tècnicament el Campus Virtual de la URV.
· Facilitar l’especialització de personal tècnic estable, de manera que es garanteixi

la continuïtat i la qualitat del servei, i el manteniment del propi coneixement
generat en el decurs de l’activitat de suport al professorat de la URV.

· Participar en els programes de suport a la innovació docent que endegui la URV.
· Cobrir les necessitats d’edició multimèdia d’altres àrees d’activitat de la URV.

3 El Servei de Recursos Educatius
Per les funcions que li han de ser encomanades, el SRE ha d’estar estretament

relacionat amb les funcions de formació continuada i impuls de la innovació docent
de l’actual Institut de Ciències de l’Educació (ICE). Per tal d’emfasitzar la relació i
fugir de possibles duplicitats, el SRE ha de coordinar la seva activitat amb la de l’ICE,
especialment en relació a activitats formatives adreçades al professorat de la URV.

D'altra banda, les funcions que s’han d’encomanar al SRE permeten que la seva
creació es dugui a terme sota una certa economia de mitjans, per tal com és possible
unificar en una mateixa estructura serveis preexistents de mida molt reduïda: el Servei
d’Audiovisuals i el Servei de Publicacions. La integració d’aquests en el SRE els dóna
una orientació preferent cap al suport a la docència, sense eliminar-ne les funcions
de suport genèric a activitats institucionals.

3.1. Organització
En l'àmbit funcional, el SRE depèn del Vicerrectorat d’Infraestructures i Noves

Tecnologies. En l'àmbit jeràrquic i administratiu, el seu personal depèn del gerent
adjunt responsable de Serveis i Infraestructures. La direcció del SRE recau en el director
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acadèmic, que tindrà el suport d'un responsable tècnic, el cap del SRE, que
s’encarregarà de la coordinació de les tasques de totes les unitats que l’integren i de
la gestió econòmica de les partides específiques que s’habilitaran per al funcionament
del SRE dins els pressupostos de l’ICE, d’acord amb les directrius marcades pel director
d’aquest. El cap del SRE elaborarà una memòria anual tant d’activitats com econòmica,
que serà inclosa explícitament en la de l’ICE i presentada pel seu director a la
consideració de la Junta de Govern.

El SRE s’organitza en tres unitats tècniques: d’Audiovisual, Multimèdia i de
Publicacions, al davant de les quals hi ha d’haver un tècnic qualificat. D’aquesta
manera, l’organigrama del SRE és el representat a la figura 3.1.

Figura 3.1. Organigrama del Servei de Recursos Educatius

3.2. Personal
La plantilla de personal vinculada al Servei de Recursos Educatius va ser ja prevista

en el nou catàleg de personal d’administració i serveis i aprovada, per tant, per la
Junta de Govern. Com s’ha dit abans, reuneix el personal integrat abans als Serveis
de Publicacions i d’Audiovisuals i incorpora personal tècnic nou a l’àmbit multimèdia,
així com un tècnic responsable de tot el Servei i personal de suport administratiu
específic. Les possibilitats pressupostàries derivades de l’actual Contracte Programa
no permeten completar la totalitat de la plantilla proposada durant el període d’aquest.
La taula 3.1 mostra el detall d’aquesta plantilla, tot indicant l’estat actual i les previsions
de cobriment.

Taula 3.1. Plantilla de personal del SRE

3.3. Tasques
Les tasques que ha de desenvolupar el SRE es poden classificar en els apartats

següents:

Suport a la docència, tasques directament implicades adonar servei als professors:
1. Posar a la disposició dels professors els recursos materials, humans i tècnics

necessaris per a la incorporació de les TIC a la docència
2. Fer de suport tècnic en totes aquelles accions formatives que s’han de desenvolupar

en entorns tecnològics, ja siguin de pregrau o de postgrau.
3. Dissenyar i desenvolupar material de suport imprès, audiovisual o multimèdia.

Tipus de plaça Perfil Categoria Coberta Actual CP Futur CP

Responsable del SRE G. superior en Multimèdia Grup I X
Suport administratiu F.P. administrativa D14 X
Responsable d’Audiovisuals Tècnic en Audiovisuals Grup II X
Tècnic suport Audiovisuals Tècnic en Audiovisuals Grup II X
Tècnic suport Audiovisuals Tècnic en Audiovisuals Grup III X
Responsable de Multimèdia Tècnic en Multimèdia Grup II X
Responsable de Multimèdia Tècnic en Multimèdia Grup III X
Tècnic suport Publicacions Tècnic en Publicacions Grup II X

Vicerector
d'Infraestructures i Noves Tecnologies

Servei de Recursos Educatius

Gerent adjunt
Serveis i Infrastructures

Director del SRE

Suport
administratiu

Responsable tècnic
del SRE

Unitat d'Audiovisuals Unitat Multimèdia Unitat de Publicacions
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4. Assessorar i valorar les possibilitats de virtualització d’una matèria o d’un curs
5. Dissenyar i mantenir servidors web.
Foment de la innovació docent, tasques relacionades amb el foment de l’ús de les
TIC en docència:
6. Disseny i desenvolupament de materials i recursos propis per impulsar la

incorporació de les TIC a la docència.
7. Disseny i desenvolupament d’activitats de formació del personal docent en matèria

de TIC aplicades a la docència universitària (aplicació de recursos i processos de
virtualització).

8. Participar en els programes de suport a la innovació docent endegats per la URV.
9. Supervisar i tutoritzar el personal tècnic i becaris de centres i departaments

encarregats del desenvolupament de material multimèdia.
Gestió del Campus Virtual, tasques relacionades amb el manteniment i la millora de
l’entorn tecnològic de formació:
10.Disseny, desenvolupament i manteniment de les eines de campus virtual i de les

diferents aplicacions de la xarxa per a la docència.
· Eines per a la gestió i l’administració
· Eines per a la creació de materials
· Eines de comunicació
· Eines per al treball col·laboratiu

11.Disseny i desenvolupament de nous serveis de campus (vídeo sota comanda,
etc.).

12.Estandardització de continguts.
Suport tecnològic general, tasques de suport tècnic en altres activitats de la URV:
13. Suport audiovisual i/o multimèdia als actes institucionals.
14.  Assessoria en adquisicions de recursos audiovisuals i/o multimèdia.
15. Producció de vídeo i/o CD.

3.4. Règim econòmic
La creació del SRE respon a la voluntat política de donar suport institucional a la

innovació per a la millora docent mitjançant la incorporació de les TIC a tots els
nivells de l’ensenyament universitari. D’acord amb aquesta voluntat, la URV aporta
tots els mitjans tècnics i humans necessaris, de manera que qualsevol iniciativa de
professors, departaments o centres no es vegi inicialment limitada per la manca de
recursos. Tanmateix, la concentració de recursos humans i tècnics d’alta especificitat
i qualificació fan del SRE un potencial proveïdor de serveis en noves tecnologies per
a altres àrees d’activitat a la mateixa universitat (recerca, transferència, activitats
institucionals) i també per a l’entorn; sense oblidar la seva funció principal de suport
a la docència, el SRE ha de poder satisfer, en la mesura de les seves possibilitats, les
demandes que des d’aquest àmbits li arribin.

Per a cobrir les despeses derivades de la seva funció principal, la URV preveurà
en els seus pressupostos el cost de la plantilla de personal tècnic necessària i de les
despeses ordinàries de funcionament, que s’afegiran als pressupostos de l’ICE, des
d’on es tindrà cura de la seva administració d’acord amb la finalitat amb la qual s’ha
habilitat.

D’acord amb les tasques pròpies del SRE descrites abans, les premisses sobre les
quals s’ha de basar el seu règim econòmic són:
1. A tots els equipaments del SRE se’ls assignarà un valor de reposició, un temps de

vida i un cost de manteniment anual a partir del quals es calcularà el cost horari
d’utilització. A partir d’aquest cost i dels costos de personal i ordinaris de
funcionament, el SRE elaborarà una proposta anual de preus per a diferents serveis,
que serà sotmesa a l’aprovació de la Junta de Govern i el Consell Social.

2. Periòdicament, la URV farà una convocatòria oberta de projectes per a la
virtualització de la docència. Els projectes aprovats gaudiran del suport totalment
gratuït del SRE.

3. A tota la resta d’accions de suport a la docència se’ls imputarà, només, els costos
ordinaris de funcionament corresponents.

4. Les accions de suport a activitats institucionals estan cobertes, també, pels
pressupostos ordinaris del SRE.

5. Per a la resta d’actuacions, la proposta de preus preveurà un tractament diferenciat
en funció del beneficiari final del servei. Quan aquest sigui un particular, una
entitat o una empresa externa a la URV, el preu aplicat haurà de ser equivalent al
de mercat, és a dir, superior al de cost en un marge comercial raonable.
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6. Els eventuals ingressos que es puguin produir per serveis interns o externs del SRE
revertiran als pressupostos de la URV.

4 Dotació inicial del Servei de Recursos Educatius

En el marc de la política de foment de l’ús de noves tecnologies i suportat pels
pressupostos de la URV, el contracte signat amb Caixa de Tarragona per a la nova
targeta universitària i un ajut específic del Ministeri d’Educació i Cultura, durant el
darrer any s’ha completat la dotació inicial del SRE, que consta de :

4.1. Aula multimèdia per a la formació
L’aula multimèdia és un espai pensat i dissenyat per afavorir la formació dels

professors universitaris en matèria d’informàtica i comunicacions aplicades a la
docència i per garantir un espai tecnològic de qualitat tant per a professors com per
a alumnes, principalment de tercer cicle i d’estudis de postgrau. La seva dotació
inicial és de 10 ordinadors PC multimèdia, 10 estacions de treball SunRay i un
equipament fix de projecció vídeo.

L’espai multimèdia està pensat perquè els assistents treballin fonamentalment
davant de l’ordinador i puguin veure amb la mateixa facilitat la pantalla de l’ordinador,
el professor i la pantalla gran de l’aula. L’aula està dissenyada per a 30 llocs de
treball.

4.2. Aula de videoconferència
Aula compartida amb la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, que ha

participat en el seu finançament. La finalitat d’aquesta aula en el si del SRE és doble:
en primer lloc, la de servir per a l’aprenentatge de l’ús d’aquest recurs tecnològic en
activitats de formació en col·laboració amb altres centres (cursos de postgrau
compartits, conferències, etc.); en segon lloc, la de posar-se a la disposició de la
comunitat per dur a terme efectivament aquest tipus d’activitats. L’aula disposa de 4
accesos bàsics XDSI per tal de poder utilitzar l’equipament de videoconferència
multipunt que ha de permetre l'emissió més la recepció des de tres punts remots de
manera simultània.

4.3. Equipament d’audiovisuals i multimèdia
A l’equipament propi de l’antic Servei d’Audiovisuals, s’hi ha afegit una nova

càmara vídeo digital i un servidor de vídeo per xarxa (vídeo streaming), a més d’altre
equipament multimèdia petit i programari específic.

La taula 4.1 recull el material de què disposa el SRE en el moment de la seva
creació,

EQUIPAMENT

Aula multimèdia
· 10 Ordinadors multimèdia
· 10 Estacions de treball SunRay
· Equipament videoconferència
· Adeqüació espais aula videoconferència i aula multimèdia
· 2 Ordinadors professorat
Material audiovisual*
Equipament d’adquisició d’imatge:
· 1 Camcorder Betacam SP Sony
· 1 Camcorder mini-DV JVC
· 1 Camcorder DV-Cam Sony
Equipament edició analògic:
· Edició A/B Roll multiformat (mixt i configurable en formats U-Matic/HI-8/Betacam/

DV-Cam) composada per:
2 editors U-Matic SP
1 Lector U-Matic SP
1 Lector Hi-8
1 Editor Betacam SP
1 Lector/Grabador DV-Cam   1 Taula DFS-300
1 Taula àudio digital
3 Monitors vídeo
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1 Caixa vídeo FX
1 Efectes 3D dme-450
1 Control edició a/b roll      

Edicions digitals:   
· 1 edició en temps real sense compressió Velocity
· 1 edició en temps real amb compressió DV
· 1 edició al tall Perception
· 1 edició àudio Pro-Tools   
Equipament auxiliar:   
· Impressores d’injecció de qualitat fotogràfica
· Duplicadora de CD
· Banc de repicat/copiatge i canvi formats compost per 12 vhs, 28mm
· 1 Beta i un conversor de formats controlats per una matriu 6x6
· 3 Trípodes professionals
· 6000 Watts de llum per a vídeo
· Trípodes d’il·luminació
· 1 PC de gestió monitoratge i amplificació àudio
· Diferents micròfons
· 1 Trípode per a micròfon
· Cabina de locucions
· 2 Sistemes SAI
· Aire condicionat
· Cablatge, patch’s bays d’interconexió Switch 100B-t   Dat   DVD
· 2 reproductors de CD   
Equipament domèstic i préstec:
· 1 Megafonia portàtil (250 Watts)
· 2 Càmeres DV per a préstec
· 1 Càmera 8mm per a préstec   
· 2 Càmeres digitals foto per a préstec amb accessoris (bateries, trípodes, estoc de

cintes, foco auxiliar etc.)   
Programari (llicenciat i en ús)
· Video-Action 7.5
· Minerva IMpressionist 2.0
· Adobe Premiere 4.2/5.1/6.0
· Adobe Photoshop 4/5.5/6.0
· Digidesign ProTools Free
· Boris F/X
· Holywood FX
· Final Effects
· Inscriber Titlemotion
· Director 4.0
· Drive-Copy
· Media Cleaner Pro
· Quick Time 4.0 Pro
· Video maestro
· Incriber Title
· Adobe Photodeluxe
· Digital Video Fussion
· Nero Burning Room 5.0
· Easy CD 5.0
· Topaz Reality
· Corel Draw
· Gear CD
· Photosuite III
· Cubase A/V
· Autocad 14
· Avery Media
· Smart Quick Sounds Premiere 6.0
· DVD Creator

Taula 4.1. Equipament inicial del Servei de Recursos Educatius

Durant el període de desenvolupament del projecte URV@prop, la URV completarà
la dotació del SRE, si s’escau, a càrrec del programa d’impuls de les noves tecnologies,
lligat al contracte signat amb Caixa de Tarragona per a la nova targeta universitària.
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14 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el Pla d’Incentius a la Renovació
de Professorat.

Introducció
La llei 27/1994 va suposar un canvi important pel que fa a l’edat de jubilació dels

funcionaris dels cossos docents universitaris, en fixar aquesta edat als 70 anys, malgrat
que introduïa la possibilitat d’optar per la jubilació a partir dels 65 anys, si el funcionari
ho sol·licita prèviament.

Aquesta situació, que té repercussions positives per tal com permet mantenir
l’activitat de professor amb experiència docent o investigadora, també pot tenir
situacions negatives: estableix una jubilació més tardana que per a la majoria de
treballadors, dificulta la renovació de professorat i limita les possibilitats de promoció.

Per aquests motius es proposa un pla d’incentius a la renovació de professorat a
través de jubilacions voluntàries, per tal de poder destinar les dotacions pressupostàries
alliberades als dos aspectes esmentats anteriorment, és a dir, promoció i renovació.
Però també possibilita un aspecte de millora social com és la jubilació voluntària
després d’un considerable nombre d’anys de servei.

Característiques de la jubilació del professorat de cossos docents universitaris
Pel que fa la jubilació dels funcionaris acollits al règim de MUFACE, i per tant,

dels funcionaris de cossos docents universitaris, s’apliquen els barems següents (dades
de 2001):
1. Base reguladora del grup A: 4.974.512 PTA brutes anuals (14 pagues)
2. Relació entre percentatge de la base reguladora i anys de servei

Anys de servei Percentatge Anys de servei Percentatge
  1 1,24 19 41,54
  2 2,55 20 45,19
  3 3,88 21 48,84
  4 5,31 22 52,50
  5 6,83 23 56,15
  6 8,43 24 59,81
  7 10,11 25 63,46
  8 11,88 26 67,11
  9 13,73 27 70,77
10 15,67 28 74,42
11 17,71 29 78,08
12 19,86 30 81,73
13 22,10 31 85,38
14 24,45 32 89,04
15 26,92 33 92,69
16 30,57 34 96,35
17 34,23 35 i més 100,00
18 37,88

3. L’edat mínima de jubilació és de 60 anys, sempre que es tinguin 30 anys de
serveis a l’Administració.

Implicacions del Pla en les plantilles dels departaments
Les implicacions d’aquest Pla en les plantilles de professorat d’aquells departaments

que s’hi acullin, seran les següents:
a) Si la plantilla del departament és superior a la plantilla teòrica que els correspongui,

les places alliberades per la jubilació voluntària dels seus titulars, en principi,
s’amortitzaran.

b) Si la plantilla del departament és inferior a la plantilla teòrica que els correspongui,
les places alliberades se substituiran, en principi, per places de personal acadèmic
en formació: becaris predoctorals o ajudants.

Articulat del Pla
1. El professorat dels cossos docents universitaris podrà optar a jubilar-se de forma

voluntària, entenent-se com a tal, als efectes d’aquest Pla, la jubilació entre els 60
i els 70 anys.

/ Junta de Govern de 7 de maig de 2001 Núm. 14



Full Oficial 3279

2. En el cas d’optar per aquesta jubilació, aquest professorat podrà seguir mantenint
la relació amb la URV a través de les dues figures següents:

2.a professorat emèrit
2.b contractació per a activitats docents

3. Professorat emèrit

Referències legals
- L’article 22 del RD 898/85, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari

estableix les normes que regulen la figura del professorat emèrit.
- L’article 6 del RD 74/2000, de 21 de gener, pel qual es modifica parcialment el

RD 1086/89, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari,
determina els límits de les retribucions del professorat emèrit.

- El punt 2.4 del Reglament de personal acadèmic de la URV regula les condicions,
els mecanismes per a la proposta i les retribucions del seu professorat emèrit.

a) En relació amb aquest Pla d’Incentius a la Renovació de Professorat, els
departaments podran proposar com a emèrits aquells/es professors/es que, havent-
se acollit a la jubilació voluntària abans dels 70 anys i havent prestat serveis
destacats a la Universitat almenys durant un període de 10 anys, aportin uns
mèrits suficients que en justifiquin la proposta, especialment pel que fa al lideratge
de grups de recerca o a l’especificitat de coneixements. Les propostes dels
departaments es remetran al vicerector competent en matèria de professorat, el
qual les posarà a disposició del Comitè Acadèmic de la Universitat.

b) El professorat que s’aculli a aquest Pla percebrà una retribució igual a la diferència
entre l’íntegre de la pensió de jubilació i l’íntegre que percebia en el moment de
jubilar-se, amb el límit màxim especificat en la normativa de la URV.

c) El nomenament de professor emèrit, a l’empara d’aquest pla, serà per dos anys,
prorrogables per un màxim de dos períodes de dos anys, amb l’informe previ
favorable del departament implicat. El límit de la renovació s’estableix en el curs
acadèmic en el qual el/la professor/a compleixi 71 anys.

d) La URV dotarà, en el pressupost anual, una partida destinada a la contractació de
professorat emèrit d’acord amb aquest Pla d’Incentius a la Renovació de Professorat.

e) El Comitè Acadèmic estudiarà les propostes i si les valora positivament, les elevarà
a la Junta de Govern perquè les aprovari.

f) Pel que fa a les propostes de professorat emèrit a favor de professors/es jubilats/
des als 70 anys, es continuarà regulant pel que estableix l’actual Reglament del
personal acadèmic.

g) El nombre de professors emèrits no podrà excedir del 3% de la plantilla docent
existent en cada moment a la Universitat.

4. Contractació per a activitats docents

Referències legals
L’article 200 del RD Legislatiu 2/00, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós

de la Llei de contractes de les administracions públiques, regula la figura del Contracte
per a activitats docents, el qual té per objecte la prestació d’activitats docents en
centres del sector públic desenvolupades en forma de cursos de formació o
perfeccionament del personal al servei de l’Administració, o bé quan es tracti de
seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre
tipus similar d’activitat, sempre que aquestes activitats siguin dutes a terme per persones
físiques.

L’acreditació d’aquest tipus de contractació es formalitza a través d’un nomenament
del rector de la Universitat.
a) En relació amb aquest pla, aquells/es professors/es que, havent-se acollit a la

jubilació voluntària amb posterioritat als 60 anys, puguin continuar col·laborant
amb el departament al qual estaven adscrits, podran sol·licitar que aquesta
col·laboració s’articuli mitjançant la figura del contracte per a activitats docents.

b) En funció del tipus de col·laboració i la dedicació del/ de  la professor/a, aquest/
a podrà percebre, com a màxim, una retribució íntegra igual al 80% de la diferència
entre l’íntegre de la pensió de jubilació i l’íntegre que percebia en el moment de
jubilar-se, amb el límit màxim especificat en la normativa de la URV per al cas
del professorat emèrit.
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c) La URV dotarà en el pressupost anual una partida destinada a la contractació per
a activitats docents d’acord amb aquest Pla d’Incentius a la Renovació de
Professorat.

d) Els contractes per a activitats docents, que tenen caràcter de contracte de serveis,
no podran tenir una vigència superior als dos anys, llevat que en el mateix contracte
se'nprevegi la pròrroga, que en cap cas podrà excedir de dos anys més. Així
doncs, la durada màxima d’aquests contractes serà de quatre anys, sempre que
el/la professor/a no hagi complert els 70 anys d’edat, moment en el qual el contracte
finalitzarà si no ho ha fet abans.

e) La resolució de les sol·licituds presentades serà competència de la Comissió de
Professorat, delegada de la Junta de Govern.

5. Premi per jubilació
El professorat de cossos docents que opti per acollir-se a la jubilació voluntària

tindrà dret a percebre, nomésuna vegada, una quantia igual a la que en cada moment
MUFACE determini per al subsidi per jubilació.

CONTRACTE PER A ACTIVITATS DOCENTS

ACTIVITAT:
DEPARTAMENT:
DURADA (*):

HONORARIS:

PERSONA ADJUDICATÀRIA

Nom i cognoms _________________________________________________
NIF ______________________

Em comprometo a realitzar l’activitat en les condicions previstes en aquest contracte i declaro
que no incorro en cap causa d’incompatibilitat per a contractar amb l’Administració i que estic al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

______________________________
(Localitat i data)

(Signatura)

ADJUDICO L’ACTIVITAT I AUTORITZO LA DESPESA CORRESPONENT

Tarragona, _____________________________

El rector

Lluís Arola i Ferrer

Aquest contracte podrà ser prorrogat, si així ho considera oportú l’òrgan de contractació, de
manera que la durada màxima (inclosa la pròrroga) no superi els quatre anys.
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Designació d’adjudicatari de contracte d’activitats docents

La Universitat Rovira i Virgili ha aprovat, en el marc del seu pla de política de professorat, i més
concretament, en el si del Pla d’Incentius a la Renovació de Professorat, un programa de contractació
per a activitats docents adreçatal professorat dels cossos docents universitaris que sol·liciti la jubilació
voluntària als 65 anys i que sigui proposat pel mateix departament per acollir-s’hi.

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquesta Universitat, de data ......................
pel qual s’aprova ...................

Atès el que disposa l’article 200 del RD legislatiu, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques.

En ús de les competències que em confereixen els Estatuts d’aquesta Universitat,

RESOLC:

Designar el Sr. ................................................................., adjudicatari del contracte per activitats
docents que s’adjunta com a annex a aquesta resolució.

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa i es podrà recórrer, en el termini de  dos mesos
comptadors des de la data de la seva notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sense perjudici de qualsevol altre recurs que la persona
interessada consideri pertinent.

Tarragona, ...........................................

El rector,

Lluís Arola i Ferrer

15 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el Pla de Formació del Personal
d’Administració i Serveis.

1. Introducció
L’organització d’administració i serveis de la Universitat està basada en persones.

Les competències, les accions, les decisions, les actituds, les motivacions, etc.,
d’aquestes persones son claus per al bon funcionament de la gestió de la nostra
institució.

Els principis d’una gestió integrada es basen en el fet  que una institució, per tal
d’aconseguir els objectius i les fites marcades en la seva estratègia i en la seva gestió,
ha d’ aconseguir que estiguin ben conjugats i preparats tant els seus processos de
gestió, com les seves infraestructures, com els seus sistemes d’informació i noves
tecnologies i també la seva organització humana.

Una institució que està en el camí de la millora de la gestió i en el camí del canvi
de l’estil de gestió, ha de fer un èmfasi especial en la preparació i la participació dels
seus recursos humans en aquest camí de canvi. Aquest camí requereix un aprenentatge
continuat i, per tant, la formació ha de comportar, a més de la preparació dels individus,
la preparació de l’organització per ser més efectiva, més flexible,  més cohesionada,
i més integrada amb els objectius de la institució.

Les noves estratègies
de gestió de la

universitat
La qualitat

La comunicació

El contracte programa
i l'aconseguiment

d'objectius

Vinculació del
Pla de Formació

amb...

L'acompliment
de compromisos

amb el PAS

El màxim
aprofitament dels

recursos

Les noves
tecnologies

L'adaptació de
l'organització

a noves necessitats
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En aquest sentit, el Pla de Formació del PAS es vincula amb:
· Les noves estratègies de gestió de la Universitat
· L’acompliment de compromisos amb el PAS

I també, amb:
· El màxim aprofitament dels recursos
· Les noves tecnologies
· L’adaptació de l’organització a noves necessitats
· El contracte programa i l’aconseguiment d’objectius
· La comunicació
· La qualitat

La formació del PAS pivota sobre un eix sustentat per dos aspectes bàsics, les
noves estratègies de gestió de la Universitat i l’acompliment dels compromisos amb
el PAS.

Les noves estratègies de gestió
El Pla Estratègic de Qualitat de la URV fa especial esment, en el seu apartat relatiu

a la gestió, a tots aquells aspectes que conformen, avui en dia, el perfil d’una institució
moderna, orientada al servei de qualitat als seus usuaris, organitzada, innovadora i
amb projecció de futur. Així doncs, conceptes com planificació, eficàcia, eficiència,
creativitat, satisfacció, treball en equip, desenvolupament, etc., defineixen l’estil que
la URV vol per a la seva gestió, la qual s’ha de fonamentar en la integració de les
diferents activitats que conformen cada programa, mitjançant el disseny de processos
transversals a través de les unitats implicades en cadascun d’ells.

Al mateix temps, el Catàleg de llocs de treball del personal d’administració i
serveis es fonamenta en uns principis que responen al desig de desenvolupament
d’activitats primordials en el present i el futur de la URV.

Així doncs, conceptes com atenció, informació, relació amb l’entorn, orientació,
inserció, especialització, tecnificació, rendibilitat o rendiment de comptes defineixen
les àrees d’activitat prioritàries en la gestió de la URV.

La formació ha de donar resposta als objectius de l’organització pel que fa al
desenvolupament d’aquests conceptes.

L’acompliment de compromisos amb el PAS
La URV sap que una de les parts més importants de la seva organització són els

recursos humans, i que la formació, la motivació i el progrés d’aquests, són fonamentals
per al desenvolupament de la institució.

Amb la posada en marxa d’un pla de formació per al PAS, la URV es dota d’un
instrument de progrés de la seva organització i de les persones que la conformen.
Després d’haver-se dotat d’un catàleg de llocs de treball en el qual cada lloc s’ha
definit en tots els seus aspectes, cal que les persones tinguin a l’abast la possibilitat
de progressar com a individus i com a professionals.

A partir d’aquest eix bàsic, la formació s’ha de vincular, entre altres, als aspectes
següents:

a) El màxim aprofitament dels recursos, és a dir, aconseguir l’aplicabilitat òptima
dels coneixements i les habilitats adquirides.

b) Les noves tecnologies, afavorint-ne la utilització en el si d’una gestió àgil i puntera.
c) L’adaptació de l’organització a noves necessitats, per respondre amb dinamisme

i fins i tot per avançar-se als requeriments dels usuaris i de l’entorn.
d) El contracte programa i l’assoliment d’objectius, per tal de complir els compromisos

adquirits amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
e) La comunicació, com un dels pilars bàsics de l’organització i fonament d’una

gestió integrada i per processos, en el marc d’una institució de forta projecció
exterior.

f)   La qualitat, com a referent que ha d’estar present en l’execució de totes les activitats
que conformen la gestió.

2. Objectius de la formació del PAS

1. Garantir que les persones tenen les competències òptimes per desenvolupar les
funcions assignades dins de l’organització.
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Claus: - Formació relacionada amb les competències del lloc de treball ocupat.
- Formació programada i obligatòria.

És necessari que les persones que conformen una organització tinguin uns atributs
de coneixements, capacitats i habilitats que possibilitin que la tasca que desenvolupen
als llocs de treball de l’organització sigui efectiu i de qualitat. Aquest conjunt de
coneixements, capacitats i habilitats és el que coneixem com competències necessàries
per al desenvolupament en un lloc de treball. El primer objectiu de la formació és
garantir que les persones tenen les competències òptimes per desenvolupar les funcions
assignades dins l’organització. Així mateix, i relacionat amb aquest objectiu, s’ha de
donar resposta a la necessitat d’una acollida i integració ràpida a través d’una formació
inicial a les persones que s’incorporen a l’organització de gestió de la Universitat,
així com a aquelles que assoleixen noves responsabilitats com a resultat dels
mecanismes de concursos i proveïment de places. De forma habitual, aquesta formació
respondrà a una programació establerta que tindrà, normalment, caràcter obligatori.

2.  Permetre que el personal d’administració i serveis adquireixi competències per al
seu desenvolupament professional i per a la seva promoció.

Claus: - Formació relacionada amb noves competències adreçades a afegir valor
a la feina de les persones o a assolir noves responsabilitats a través de
la promoció.

- Formació opcional, programada o sol·licitada.

En el context d’organització que aprèn i millora, la formació té un segon objectiu
que és el de preparar-la, conjuntament amb les persones que la integren, per a la
seva progressió. En aquest sentit la formació ha de permetre que el personal
d’administració i serveis que així ho desitgi, adquireixi competències més enllà de
les estrictament requerides per l’actual lloc de treball. Aquestes noves competències
han d’estar adreçades a afegir més valor, o bé  a  assumir noves responsabilitats en els
propis llocs de treball o en futurs llocs de treball. En aquest cas, les accions formatives
seran predeterminades o a petició de les persones. Aquestes accions formatives tindran
normalment caràcter optatiu, excepte en aquells casos en què estiguin relacionades
amb  futures accions organitzatives que facin preveure la seva conveniència genèrica.

3. Contribuir al desenvolupament integral de les persones.

Claus: - Formació destinada a millorar el nivell de coneixements de les persones,
relacionada amb l’organització i la mateixainstitució.

- Formació opcional, programada o sol·licitada.

Encara és convenient introduir un tercer objectiu de la formació, que és el de
contribuir al creixement com a individus de les persones que integren l’organització.
Es tracta de fomentar el desenvolupament de valors ètics, assegurant actituds i
comportaments de treball en equip,  de relació i de servei. A través d’aquest objectiu,
se n’aconseguirà un altre de superior, que és  l’enfortiment de l’organització, amb un
major sentiment de pertinença i amb un compromís amb la missió que la Universitat
té vers els seus usuaris i la societat en general.

3. Compromisos respecte a la formació del PAS

3.1) De l’equip de govern

a.1 Orientar la formació i organitzar, a través de la Gerència, la detecció de les
necessitats formatives i la proposta de trajectes formatius i de programes de
formació detallats.

a.2 Assegurar la qualitat de les accions formatives i la seva aplicabilitat.
a.3 Crear una comissió de formació del PAS.
a.4 Assegurar l’avaluació de l’aprofitament de la formació.
a.5 Vetllar per la participació del PAS en les accions de formació.
a.6 Assignar elsrecursos humans i pressupostaris a les accions formatives.
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A través del primer compromís, es pretén adequar els programes i les accions de
formació als objectius que s’han identificat en l’apartat anterior.

Aquest procés es realitzarà comptant com a element bàsic amb les competències
requerides per desenvolupar les funcions segons les fitxes de llocs de treball del
Catàleg de llocs de treball del PAS. Però aquest no serà l’únic element que servirà per
planificar les accions formatives. Especialment per a la formació adreçada a l’objectiu
de garantir que les persones tenen les competències òptimes per desenvolupar les
funcions assignades dins la organització, seran bàsiques i, per tant, s’instrumentaran
les aportacions dels responsables acadèmics de gestió, caps de servei, caps de gabinet
i en general els responsables d’unitats. Així mateix, s’instrumentaran mecanismes per
detectar les necessitats de formació que puguin ser suggerides, de manera individual,
per tots els components del PAS.

Atès que hi ha una sèrie de competències horitzontals d’aplicació global a diversos
àmbits de l’organització, la Gerència impulsarà la creació de plans de formació
transversals i orientats a blocs de competències. Per constituir aquests plans transversals
seran bàsiques les directrius de responsables d’àmbits a l’equip de govern, dels
responsables de determinades unitats i experts en aquestes competències.

L’objectiu final d’aquest procés serà elaborar dos documents bàsics:
· Catàleg d’accions formatives per al PAS de la URV
· Programa d’accions formatives per al PAS de la URV

D'altra banda, l’equip de govern es compromet a crear una Comissió de Formació,
l’objectiu de la qual serà el de vetllar per l'aplicació correcta de la política de formació
i del reglament de formació del PAS, a través de l’aprovació, el seguiment i l’avaluació
dels programes de formació anuals.

Així mateix, l’equip de govern assegurarà l’avaluació de l’aprofitament de la
formació, la qual comprendrà, amb caràcter general:

- Avaluació de l’aprofitament dels participants a les accions formatives.
- Avaluació de la incidència de les accions formatives en la millora dels processos

de gestió
- Avaluació dels proveïdors interns i externs en les accions formatives

Pel que fa a la participació del PAS en la formació, l’equip de govern vetllarà
perquè aquesta participació sigui efectiva.

Les accions de formació seran obligatòries en el cas que estiguin encaminades a
la consecució de la millora de les competències per al desenvolupament del lloc de
treball i sobretot en el cas que formin part dels trajectes formatius que es determinin
per a les persones.

D'una altra banda serà necessari que els responsables de les unitats respectin les
programacions de formació per a les persones de la seva unitat. S’establiran els
mecanismes de tal forma que els responsables de les unitats disposin d’informació
amb l’antelació suficient respecte a la programació de formació de persones que
formen part de la seva unitat. Es proposaran mecanismes per fer possible que, en cas
d’impossibilitat d’acompliment del programa, es puguin proposar substitucions o
canvis d’ordre de tal maneraque no es perdin places ni recursos en les accions de
formació programades.

Finalment, l’equip de govern es compromet a assignar els  recursos humans i
pressupostaris a les accions formatives.

Dins dels procés d’elaboració dels pressupostos anuals de la URV, s’inclouran les
partides assignades a satisfer les accions formatives previstes.

Les partides econòmiques pressupostades hauran de ser coherents amb les
programacions anuals de formació i amb les accions opcionals posades a disposició
del PAS.

Així mateix, la gestió de la formació del PAS serà competència de la Gerència, a
través del Servei de Recursos Humans i més específicament, de la Secció de
Desenvolupament de l’organització, on s’adscriu el/la tècnic/a de Formació i
Avaluació.

3.2) Del personal d’administració i serveis

b.1 Col·laborar en la identificació de necessitats formatives.
b.2 Participar en les accions formatives proposades.
b.3 Treure profit de les accions formatives.
b.4 Col·laborar en l’avaluació de l’aprofitament de la formació.
b.5 Utilitzar els aprenentatges adquirits en el desenvolupament de les funcions.
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El PAS de la URV, com a primer coneixedor i gestor de les tasques que li són
encomanades, ha de col·laborar en la identificació de les seves necessitats formatives,
la resolució de les quals li han de permetre desenvolupar-se en el seu lloc de treball
amb méseficàcia i eficiència i, per tant, progressar en el seu trajecte professional.

Així mateix, el PAS haurà de participar activament en les accions formatives que
li proposi la Comissió de Formació a través del seu projecte formatiu i les successives
programacions anuals. La no-participació en aquestes activitats, de caràcter obligatori,
haurà d’estar degudament justificada. D'altra banda, la participació activa en les
accions de formació comporta el compromís de cada participant de treure’n el màxim
profit, tant durant l'acció com posteriorment, utilitzant en el lloc de treball els
aprenentatges adquirits.

Finalment, els participants en les diferents accions formatives  hauran de col·laborar,
de maneraobjectiva i constructiva, en l’avaluació de la pròpia acció, especialment
pel que fa als aspectes docents, al seu contingut, a la seva aplicabilitat, etc...

3.3) Dels responsables de les unitats

c.1   Col·laborar en la identificació de necessitats formatives.
c.2 Col·laborar en la programació de continguts i en l’organització (calendari

òptim, nombre d’assistents de la unitat, etc.) de les accions formatives amb
incidència en les unitats.

c.3 Fomentar la participació en la formació i el seu aprofitament
c.4 Analitzar els resultats de l’avaluació de la formació en relació amb la

incidència d’aquesta en les activitats pròpies de la unitat.
c.5  Fomentar en el si de la unitat la posada en pràctica dels coneixements adquirits.

Els responsables de les unitats han de ser, en primera instància, els primers esgraons
en el procés de detecció de necessitats formatives de les persones que ocupen els
llocs de treball de la unitat corresponent, especialment pel que fa a les necessitats
formatives en aspectes específics de la seva activitat.

Així mateix, compromesos en la promoció de la formació com a element
dinamitzador de la gestió de qualitat, hauran de fomentar la participació dels membres
de la seva unitat en les accions formatives proposades, especialment en aquelles que
tinguin com a objectiu l’assoliment de coneixements i habilitats per al
desenvolupament del lloc de treball. Posteriorment, hauran de vetllar perquè aquests
membres puguin desenvolupar els aprenentages adquirits, de forma que en les tasques
que els són assignades s’observi la incidència de la formació rebuda.

Aquesta incidència haurà de ser valorada igualment pels responsables de les unitats,
de forma diferida, i d’acord amb els documents d’avaluació que la Gerència posarà
a la seva disposició.

4. Tipus de formació

D’acord amb els objectius i els compromisos dels diferents agents involucrats en
la política de formació, s’articulen els diferents tipus de formació:

OBJECTIU 1
1. Formació bàsicament programada i obligatòria, orientada a incrementar les

competències per desenvolupar funcions en els llocs de treball assignats.
2. Formació bàsicament programada i obligatòria, orientada a adquirir un

coneixement ràpid de competències necessàries per incorporar-se en el lloc de
treball assignat (formació d’acollida al lloc de treball).

OBJECTIU 2
3. Formació bàsicament opcional i orientada a l’adquisició de competències

addicionals a les del lloc de treball que puguin ser aplicables en el
desenvolupament professional.

OBJECTIU 3
4.  Formació bàsicament opcional i orientada al desenvolupament integral de les

persones.
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5. La Comissió de Formació del PAS

a) Composició

President: el/la gerent, o persona en qui delegui
Vocal: el/la gerent adjunt d’Organització, o persona en qui delegui
Vocal: el/la cap del Servei de Recursos Humans o persona en qui delegui
Vocal: un membre del PDI, designat per la Junta de Govern
Vocal designat per la Junta de PAS funcionari:
Vocal designat per la Junta de PAS funcionari:
Vocal designat pel Comitè d’Empresa:
Vocal designat pel Comitè d’Empresa:

Actuarà com a secretari/ària el/la tècnic/a de Formació i Avaluació, amb veu i
sense vot.

b) Funcions de la Comissió de Formació

1. Conèixer i valorar les programacions de formació proposades per la Gerència
i el Servei de Recursos Humans.

2. Valorar les propostes puntuals i específiques de formació fetes tant pels
responsables d’unitat com pels mateixos membres del PAS.

3. Proposar la incorporació de noves accions de formació d’acord amb els
objectius de la política de  formació.

4. Aprovar les programacions de formació, que es trametran posteriorment al
Servei de Recursos Humans perquè siguin gestinades, d’acord amb el que
s’estableix en el Reglament de Formació.

5. Proposar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o òrgan competent
en cada moment, la formació que ha d’estar subvencionada a través de l’AFCAP.
Prèviament, la Comissió trametrà aquesta proposta a les seccions sindicals
amb representació entre el PAS de la URV, perquè en donin el vistiplau.

6. Puntualment, valorar i resoldre les accions formatives amb cofinançament.
7. Fer un seguiment de l’execució dels programes de formació i validar els resultats

de l’avaluació de la formació en tots els seus aspectes.
8. Rebre informació periòdica sobre la gestió econòmica de la dotació

pressupostària destinada a la formació.
9. Rebre informació periòdica sobre la gestió de proveïdors de la formació.
10.Proposar a la Gerència millores en la gestió de la formació.
11.Aprovar la memòria periòdica de formació del PAS.
12.  Proposar les modificacions del Reglament de formació.
13.Qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament correcte

de la política de formació, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de
formació.

6. Avaluació de la formació

Avaluació de:

L'aprofitament
dels participants

a les accions
formatives
(certificats

d'aprofitament)

El /La
professor/a

i el contingut
del curs

Qui la fa?

La incidència
de la formació
en la millora

dels prodessos
de gestió

els participantsel/la professor/a els responsables de
les unitats i els

participants
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L’avaluació s’aplicarà en tres aspectes:

a) Avaluació de l’aprofitament dels participants a les accions formatives
Resultat: certificats d’assitència, d’aprofitament, etc.
Actor: el professorat

b) Avaluació del/de la professor/a  i del contingut de l’acció formativa
Resultat: base de dades de docents i continguts
Actor: els participants a les accions formatives

c) Avaluació de la incidència de la formació en la millora dels processos de gestió
Resultat: Aplicabilitat de la formació
Actor: els responsables de la unitat, l’equip de govern

7. Finançament de la formació

1. Els pressupostos anuals de la URV inclouran la partida pressupostària assignada a
satisfer les accions formatives proposades.

2. Les partides econòmiques pressupostades hauran de ser coherents amb les accions
formatives posades a disposició del PAS.

3. Formaran part d’aquestes partides assignades a finalitat formativa aquelles que es
derivin de subvencions i acords de finançament d’accions formatives amb
organismes de l’Administració com per exemple l’AFCAP. Aquestes partides
s’integraran i s’aplicaran a la planificació de formació global.
Qualsevol altre tipus de subvenció específica adreçada a la URV per a accions de
formació, incrementarà la dotació d'aquell any.

4. La dotació anual pressupostada es distribuirà entre els tres objectius de la política
de formació de la forma següent:

    Anys d’aplicació de l’1 al 3: Anys d’aplicació següents:
       - Objectiu 1:   70-80 %    - Objectiu 1:   60-70 %
       - Objectiu 2:   10-20 %    - Objectiu 2:   15-25 %
       - Objectiu 3:     5-15 %    - Objectiu 3:   10-20 %

Pel que fa al trienni 2002-2004, les dotacions pressupostàries destinades a la
formació del PAS seran les següents:

 Any    Dotació
2002 11.000.000
2003 12.500.000
2004 14.000.000

Aquesta dotació s’incrementarà amb 500.000 PTA l’any 2002, destinades al
cofinançament als membres del PAS d’accions formatives externes, d’acord amb el
que s’estableix en el Reglament. Per als anys 2003 i següents, aquesta quantitat es
pot incrementar fins a un màxim de 750.000 PTA  en funció de l’anàlisi de la demanda
i les accions cofinançades durant l’any 2002.

Per als anys següents, la dotació corresponent es determinarà, si no hi ha una
negociació expressa, d’acord amb la fórmula següent:

Dotació per a l’any 2005= [14.000.000 / (∑[PAS 2002, PAS 2003, PAS 2004]/3) *
PAS (2005) ]+ ∆IPC

(IPC: interanual en el moment de l’elaboració del pressupost)

Dotació per a anys posteriors= [(Dotació any anterior/núm.treball.any anterior)*
∆PAS 200n]+ ∆IPC

(IPC: interanual en el moment de l’elaboració del pressupost)

8. Detecció de necessitats formatives

a) Pla estratègic
Principals idees relacionades amb la formació:

· La clau essencial de la societat del segle XXI serà el coneixement. El conjunt de
coneixements, quantitativament i qualitativament, dels seus ciutadans i la manera
com aquests s’utilitzin marcaran el seu desenvolupament i faran possible afrontar
els reptes plantejats.
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· Formulació i seguiment de l’estratègia: formulació d’objectius, estratègies i
actuacions, reestructuració organitzativa, definició de l’estil de gestió i lideratge,
desenvolupament de plans estratègics de les unitats estructurals, polítiques de
qualitat.

· La Universitat compromesa amb el treball: (...) Assumeix la formació continuada
de les persones com un fet indispensable de progrés individual i col·lectiu.

· Aspectes que ha d’afrontar la planificació estratègica:  (...)
- Fomentar la planificació interna en tots els processos
- Potenciar la creativitat de les persones i impulsar la innovació
- Afavorir la satisfacció de les persones
- Facilitar el desenvolupament integral de les persones
- Adequar els perfils i les funcions del personal a les necessitats
- Conjugar agilitat de gestió amb eficàcia
- Promoure una gestió de màxima qualitat
- Crear una cultura anticipativa
- Introduir nous sistemes de gestió

Conceptes clau:
· Coneixement
· Desenvolupament integral
· Objectius
· Organització
· Gestió
· Estratègia
· Planificació
· Eficàcia
· Grups de treball
· Processos
· Lideratge
· Innovació
· Creativitat
· Satisfacció
· Anticipació
· Desenvolupament informàtic
· Documentació
· Qualitat

B. Catàleg de llocs de treball

Amb el Catàleg, la URV assoleix, com a objectius:
Autodotar-se d’un instrument racionalitzador de la gestió, en base a una prèvia

planificació estratègica, al servei d’una organització eficaç i eficient, que alhora
afavoreixi el progrés personal i professional dels seus membres.

Els principis que conformen el Catàleg de llocs de treball són, entre altres, els
següents:

1. La gestió ha d’estar enfocada al servei de la comunitat universitària i en especial,
a l’estudiant, creant àmbits d’informació, orientació i atenció, reforçant les unitats
de suport a la seva tutorització i seguiment, i facilitant la seva inserció laboral.

2. La gestió ha de col·laborar en la millora de la docència i la recerca, tecnificant
aquells llocs de treball que tinguin relació directa amb aquestes àrees,  fent especial
esment a nous àmbits de suport a la docència, als àmbits de suport directe a la
docència pràctica o als àmbits de suport a la docència informatitzada.

3. La gestió ha de satisfer les demandes i les expectatives dels usuaris interns i externs,
dissenyant i reforçant els àmbits tècnics especialitzats, per tal d’oferir serveis
específics de qualitat, en tots els àmbits i especialment en el de les noves
tecnologies.

4. La gestió ha de facilitar les relacions entre la Universitat i la societat, creant àmbits
d’estudi i planificació i de relació amb l’entorn, reforçant la rendibilitat dels recursos
econòmics i el rendiment de comptes, adequant les estructures a les directrius
organitzatives modernes.
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Conceptes clau:

· Eficàcia
· Eficiència
· Informació
· Atenció
· Relació amb l’entorn
· Orientació
· Inserció laboral
· Suport a la docència
· Ámbits tècnics especialitzats
· Noves tecnologies
· Rendibilitat dels recursos
· Rendiment de comptes

D'altra banda, el catàleg determina un perfil bàsic per a tot el personal
d’administració i serveis de la URV. Aquest perfil estableix, d’entrada, els àmbits
formatius i, fins i tot, les accions formatives concretes que cal definir com a bàsiques
i prioritàries.

Conceptes clau:

· Català
· Informàtica

- Ofimàtica
- Correu electrònic
- Internet

· Lesgislació pública
· Qualitat
· Discreció
· Responsabilitat
· Esperit de servei públic
· Dinamisme
· Rigor
· Ordre
· Treball en equip
· Relació
· Iniciativa
· Col·laboració
· Reciclatge

Finalment, cada fitxa del Catàleg de llocs de treball estableix les competències
necessàries per desenvolupar òptimament el lloc corresponent. Aquestes competències
es reparteixen en coneixements, capacitats i habilitats, els quals, agrupats per blocs
formatius, determinaran, el projecte formatiu per a cada lloc de treball.

Per tal d’efectuar la detecció tenint com a base elconeixement específic de cada
bloc formatiu, es creen els:

Especialistes en àmbits competencials

Que són unitats o persones internes que tenen com a funcions, en relació amb la
formació del PAS:

-     Establir criteris per a la programació d’accions formatives
-     Establir criteris per a l’homologació de formació
-     Donar suport a l’avaluació de les accions formatives
-     Donar suport a la priorització d’accions formatives
-     Donar suport a l’homologació de proveïdors

La Gerència i la Comissió de Formació podran sol·licitar a aquests especialistes
que participin en els processos del Pla de Formació corresponents a les funcions
assignades.
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9. Àmbits de Formació:

Aquest esquema és una primera síntesi dels blocs de formació possibles. Durant
el desenvolupament de la política de formació, s’aplicarà la detecció de blocs de
formació i es concretaran cadascun dels cursos que conformen aquests blocs.

10. Reglament

El Reglament de la formació del PAS es desenvoluparà d’acord amb l’índex següent:

  1. Introducció
  2. Àmbit d’aplicació
  3. Tipus de formació
  4. Difusió de les accions formatives
  5. Crèdit horari
  6. Horaris de les accions formatives
  7. Requisits de participació i criteris de selecció
  8. Finançament de les accions formatives. Cofinançament
  9. Certificats
10. Comissió de Formació. Composició, funcions, vigència, baixes i renúncies

dels seus membres
11. Professorat
12. Anul·lacions, baixes i renúncies de les accions de formació
13. Modificació del Reglament
14. Disposicions addicionals

Les noves estratègies
de gestió de la

Universitat

Vinculació del
Pla de Formació

amb...

La qualitat

La comunicació

El contracte programa
i l'aconseguiment

d'objectius

El màxim
aprofitament dels

recursos

Les noves
tecnologies

El contracte programa
i l'aconseguiment

d'objectius
L'acompliment

de compromisos
amb el PAS

Àmbits de formació:
Coneixement de l'organització

Competències per al treball en l'organització
Competències per a la qualitat

Blocs de formació

Competències Blocs de Formació
Coneixement de l'organització - Òrgans de govern

- Docència i recerca
- Transferència
- Gestió i administració

El treball en l'organització - Habilitats directives
- Treball en equip
- Gestió de processos
- Treball per objectius
- Eficàcia i eficiència

Tècniques - Idiomes
- Informàtica
- Legislació
- Procediments i gestió administrativa
- Gestió econòmica
- Tècniques específiques

La qualitat - Estàndards de qualitat
- Avaluació i mesurament de la qualitat
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16 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aproven els cursos de la Universitat
d’Estiu de la URV, següents:

TARRAGONA
Un compositor per a un poble: Giuseppe Verdi

Durada: 2-3 de juliol (15 h)
L’ecodisseny industrial basat en l’avaluació del cicle de la vida

Durada: 2-6 de juliol (15 h)
Taller de tast: aromes, gustos i sensacions en boca

Durada: 2-6 de juliol (15 h)
Gènere, comunicació i pràctica professional

Durada: 2-6 de juliol (20 h)
Redescobrir el sol i la platja. La renovació del turisme litoral

Durada: 3-4 de juliol (15 h)
Actualització en neurologia

Durada: 4-6 de juliol (30 h)
Dones i drets humans a la Mediterrània

Durada: 9-10 de juliol (15 h)
Aproximació terapèutica de les conductes addictives

Durada: 9-11 de juliol (15 h)
Fem teatre als teatres romans

Durada: 9-11 de juliol (20 h)
Protecció radiològica, gestió de residus radioactius i desmantellament
d’instal·lacions nuclears

Durada: 9-12 de juliol (30 h)
Corrents i tendències en l’educació musical del nou mil·lenni

Durada: 9-13 de juliol (30 h)
La química que ens envolta

Durada: 9-13 de juliol (15 h)
Simulació i modelització d’instal·lacions de tractament i refinat de petroli amb Hysys

Durada: 9-13 de juliol (20 h)
Enfrontar-se al món laboral

Durada: 11-12 de juliol (15 h)
Art contemporani: creació d’un patrimoni actual

Durada: 9-11 de juliol (20 h)
Novetats en els diferents sistemes anticonceptius

Durada: 16-19 de juliol (10 h)
L’autocuidatge a través de les teràpies naturals: musicoteràpia i tècniques energètiques

Durada: 16-19 de juliol (20 h)
Control de processos

Durada: 17-19 de juliol (20 h)

REUS
L’oli verge d’oliva en la restauració

Durada: 2 de juliol (10 h)
Qüestions de bioètica: ajudar a morir

Durada: 2-4 de juliol (20 h)
Empreses electròniques (e-bussines): el repte estratègic de la pimeeuropea

Durada: 2-4 de juliol (20 h)
Nous paradigmes per a la recerca i la creació en art contemporani

Durada: 16-18 de juliol (20 h)

COMA-RUGA
La immigració: reptes i oportunitats

Durada: 9-13 de juliol (20 h)

MONTBLANC
El “nou monacat”: Císter i ordes militars a la Catalunya Nova (segles XII-XIV)

Durada: 2-3 de juliol (15 h)

VINEBRE
El riu: l’eix d’un poble

Durada: 3-4 de juliol (15 h)
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17 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el procediment de priorització
de personal de suport a la recerca.

0. Objectiu
Establir els criteris i el barem corresponent per tal de prioritzar les sol·licituds

de personal de suport a la recerca als grups (o conjunt de grups) de recerca de la
URV.

1. Procediment
S’estableix un sistema de priorització basat en punts totals disponibles

anualment per tots els grups de recerca de la URV, d’acord amb el procediment
següent:

1. Cada grup de recerca acumula una sèrie de punts al llarg dels 5 últims anys
segons els criteris que es detallen en aquest document, tenint en compte els requisits
següents:
a) Els grups de recerca que en algun criteri es diferencien substancialment de la

resta de grups seran considerats separadament. Després d’avaluar la resta de
grups que no es diferencien significativament els uns dels altres, es valorarà
proporcionalment els grups diferenciats.

b) Els grups de recerca vinculats a hospitals universitaris seran avaluats en funció
dels acords assolits entre aquests grups, els hospitals que també els acullen i
la URV.

2. Quan a un grup, o conjunt de grups, se li concedeix un ajut per a personal, es
gasten una sèrie de punts.

3. El balanç disponible serveix per prioritzar les sol·licituds presentades pels grups
(o conjunt de grups) en la convocatòria anual.

2. Mecanisme d’acumulació de punts
2.1. Relació de criteris

2.1.1. Producció científica
· Càlcul de la producció científica del grup en els últims 5 anys dividit pel nombre

d’EJC doctors del grup)
· La producció científica es basa en el sistema de puntuació establert per a l’avaluació

quantitativa dels curricula vitae del document ‘Esquema general del procés
d’avaluació de la recerca’, exceptuant-hi l’apartat ‘Finançament de la recerca’.

2.1.2. Qualitat de la producció
· Càlcul de la qualitat científica de 10 ítems seleccionats pel grup en els últims 5

anys.
· El càlcul de la qualitat científica es basa, d’una banda, en el sistema de puntuació

de la URV per a ciències humanes i socials, i, de l’altra, en el sistema de puntuació
de la URV per a ciències experimentals, tecnologies i ciències de la salut.

2.1.3. Potencial humà
· Càlcul del nombre d’EJC doctors de la URV
· El nombre d’EJC es calcula sumant les hores de dedicació setmanal dels doctors

de la URV i dividint el resultat per 40.
2.1.4. Potencial económic
· Import total rebut per via institucional i via privada en concepte de finançament

per a projectes i contractes durant els últims 5 anys.
2.1.5. Equipament científic inventariat
· Import total de l’equipament científic inventariat en el grup en els últims 5 anys.
· Cal considerar els ajuts d’infraestructura de recerca, la part inventariable dels

projectes de recerca, grups consolidats, projectes europeus,... i les adquisicions
realitzades amb fons que provenen de contractes i convenis.

2.1.6. Qualitat del finançament
· Es basa en els 5 millors projectes/contractes en els quals l’investigador responsable

sigui membre del grup.
· El període a considerar són els últims 5 anys
· Se seguirà el barem de puntuació següent:
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Punts
Contractes
· Projectes d’R+D (import únic o sumatori d’imports):
> 10 MPTA 7
entre 3 MPTA i 10 MPTA 4
< 3 MPTA 1
· Serveis 1
Projectes europeus
· Coordinador             10
· Associat 7
· Subcontractat 3
Projectes FEDER, FIS, PETRI, PNI+D, PSPGC, QF o equivalents 5
Projectes OTAN 2
Projectes conjunts hispanonord-americans 2
Projectes d’Investigació Educativa 2
Accions integrades 2
Accions especials 1
Xarxes europees
· Coordinador 7
· Associat 4
· Subcontractat 1
Xarxes temàtiques CIRIT
· Coordinador 1

2.2. Importància relativa dels criteris

· Producció científica 10%
· Qualitat de la producció científica 30%
· Potencial humà 10%
· Potencial econòmic 15%
· Equipament científic inventariat 15%
· Qualitat del finançament 20%

3. Mecanisme de despesa dels punts
El cost estàndard per categoria corresponent al personal de suport a la recerca,

del qual hagin gaudit els grups de recerca per via institucional durant els últims 5
anys, tindrà una equivalència en punts d’acord amb el percentatge de dedicació
assignada.

L’import de la subvenció corresponent al personal de suport a la recerca, del qual
hagin gaudit els grups de recerca per via competitiva (programes IEA i PSR) durant els
últims 5 anys, tindrà una equivalència en punts, d’acord amb el percentatge de
dedicació assignada.

El valor d’aquesta equivalència es fixa en la fórmula següent:

1 punt = 125.000 PTA

4. Factor de ponderació per al personal relacionat amb el Servei de Recursos
Científics i Tècnics de la URV

S’ aplicarà un factor de ponderació als punts corresponents al personal de suport
a la recerca relacionat amb el Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV.
El valor d’aquest factor de ponderació s’obté multiplicant per 0,50 els punts resultants.

5. Procediment  de participació
Cada any es calcularan els punts que corresponen a tots els grups de recerca de la

URV segons els criteris esmentats a l’apartat 2. Els punts es podran acumular per un
període màxim (5 últims anys). Any rere any, s’actualitzaran els punts dels grups, de
tal forma que es vagin acumulant per al període assenyalat anteriorment.

Els punts corresponents al període 1994-1998, es calcularan computant els punts
de cada grup per a l’any 1998 i multiplicant-los per 5.

Els punts disponibles del grup són el resultat de restar els punts gastats als punts
acumulats.

La participació en una convocatòria suposa l’aportació d’una sèrie de punts
disponibles a una sol·licitud de personal.
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En el cas que diversos grups de recerca participin en una mateixa sol·licitud, els
punts aportats per cada grup han de ser proporcionals al cofinançament assumit pel
grup. En el cas de ser concedit l’ajut a personal, a cada grup se li assignarà la despesa
de punts que correspongui a l’aportació efectuada en la sol·licitud.

En el cas que un mateix grup participi en dues o més sol·licituds, haurà de distribuir
els punts disponibles, com a màxim, entre cada petició.

6. Ordre de prioritat
Per a la priorització de les sol·licituds es consideren tant els punts disponibles

dels grups participants com l’import sol·licitat per al personal, havent transformat
prèviament aquest en punts (125.000 PTA = 1 punt).

Es calcula la diferència entre els punts disponibles i els punts del personal demanat.
La priorització de sol·licituds en les convocatòries anteriors a la definició de la

plantilla de personal d’administració i serveis (PAS) de la URV assignada als
departaments i als grups de recerca només tindrà en compte els punts acumulats pels
grups de recerca.

En el cas que dos grups de recerca assoleixin una puntuació similar, s’afavorirà
aquell dels dos que no tingui en l’actualitat personal de suport a la recerca.

Les sol·licituds es prioritzaran segons la puntuació final en ordre decreixent.

18 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aproven les convocatòries d’ajuts a la
recerca següents:

PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA (PSR2001)

Resolució de 17 d’abril de 2001, de la Comissió delegada d’Investigació i Relacions
Internacionals, per la qual es convoquen ajuts a grups de recerca de la Universitat
Rovira i Virgili per a la incorporació de personal de suport a la recerca per al curs
acadèmic 2001-2002.

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), en el marc del pla estratègic i
del programa de govern aprovats i exercint les seves competències en matèria de
foment de la investigació científica i desenvolupament tecnològic, tot complementant
el programa de personal tècnic de suport a la recerca de la Direcció General de
Recerca de la Generalitat de Catalunya, vol donar suport a aquells grups de recerca
de trajectòria consolidada, per tal que puguin millorar la seva activitat investigadora.

Considerant el nombre reduït tant d’ajuts per a la contractació de personal tècnic
com de beques predoctorals que concedeixen les administracions públiques a la
URV i les demandes específiques de personal de suport plantejades pels responsables
dels grups de recerca, es convoca de nou el programa d’ajuts als grups de recerca de
la URV perquè puguin incorporar personal de suport a la recerca mitjançant un
mecanisme de cofinançament per part dels grups de recerca.

La Comissió delegada d’Investigació i Relacions Internacionals és l’encarregada
d’instruir el procediment establert en aquesta resolució, així com en les resolucions
de concessió dels ajuts als grups de recerca de la URV.

Aquesta convocatòria es regirà d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació
segons els casos i, de manera general, per la que s’especifica a continuació:
· Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili
· Programa d’Avaluació de la Recerca de la URV
· Procediment de priorització de personal de suport a la recerca
· Conveni específic de col·laboració entre la URV i la Fundació URV per a la gestió

del programa de personal de suport a la recerca

DISPOSICIONS
1.Objecte de la convocatòria
Es convoquen ajuts a grups de recerca de la URV perquè puguin incorporar

personal de suport a la recerca. Els grups han de tenir experiència provada en la
recerca i/o transferència de coneixements i disposar de projectes de recerca actius
amb finançament extern a la URV.

2. Característiques dels ajuts

2.1. Els ajuts concedits permetran la incorporació als grups de recerca de la URV
de les següents modalitats i figures de personal de suport a la recerca:
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a. Laboral grup III / Oficial de segona
b. Laboral grup II / Titulat grau mitjà
c. Laboral grup I / Titulat grau superior
d. Becari predoctoral URV
e. Becari de projecte/contracte/conveni de recerca
f. Investigador
2.2. El personal de suport a la recerca s’adscriurà a un projecte de recerca o

desenvolupament tecnològic vigent de durada no superior a tres anys.
2.3. El personal de suport a la recerca s’incorporarà als grups de recerca de la

URV mitjançant beques (modalitats d i e de les especificades en el punt 2.1.) o
contractes de treball (resta de modalitats) subscrits entre el candidat i l’entitat gestora
de l’ajut, a l’empara de la normativa vigent aplicable en cada cas, per a la realització
de tasques específiques a la seva naturalesa:

a. La beca només tindrà atribuïdes tasques relacionades amb el seu objecte i
que ajudin a la formació de la persona seleccionada.

b. Els contractes hauran d’especificar amb precisió i claredat el caràcter de la
contractació i identificar suficientment l’obra o servei que en constitueix
l'objecte.

2.4. El personal de suport a la recerca s’incorporarà als grups de recerca de la
URV en la data establerta en la resolució de concessió d’aquesta convocatòria.

Malgrat això, per motius excepcionals i degudament justificats, el personal de
suport a la recerca podrà sol·licitar la incorporació posterior, que haurà de ser
autoritzada pel Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals, això no implicarà
l’ampliació del període de durada de l’ajut.

2.5. La durada de l’ajut serà, com a màxim, de dotze mesos a comptar des de la
data d’incorporació establerta en la resolució de concessió i no podrà excedir, en
cap cas, de la durada del projecte d’adscripció al que es fa referència en el punt 2.2.

2.6. Els ajuts es podran renovar, d’acord amb les condicions de cada convocatòria,
fins a completar un màxim de tres anys.

3. Dotació i condicions de cofinançament
3.1. L’import màxim concedit a un sol grup serà de 4 MPTA/any. Com a mínim, el

85% de l’import total dels ajuts es destinarà a les modalitats a, b i c de les especificades
en el punt 2.1.

3.2. El cost mensual/anual del personal de suport a la recerca, segons les diverses
modalitats, és el que s’especifica a l’Annex I d’aquesta convocatòria, que inclou la
informació facilitada per la Fundació URV pel que fa als contractes d’oficial de segona,
titulat de grau mitjà i titulat de grau superior.

3.3. La quantitat aportada per la URV en concepte d’ajut finançarà, com a màxim,
fins al 80% del cost anual de la plaça (vegeu l'annex I).

3.4. La resta anirà a càrrec del grup de recerca que en resulti perceptor de l’ajut.
La seva aportació ha de procedir de fons del grup de recerca, com ara, contractes
d’investigació o serveis finançats per una empresa o entitat pública o privada. Estan
explícitament exclosos aquells projectes finançats per l’Administració General de
l’Estat per via competitiva, és a dir, mitjançant resolució de convocatòries públiques
d’ajuts, que no incloguin el concepte de personal en la subvenció concedida.

3.5. Aquesta convocatòria es finançarà, pel que fa a la URV, a càrrec del pressupost
de la Universitat, que inclou, entre d’altres, el fons aportat per la Direcció General de
Recerca ambrelació al seu programa de personal tècnic de suport a la recerca

4. Formalització de les sol·licituds
4.1. Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el formulari electrònic elaborat

a aquest efecte (http://redotri.urv.es/sgr/programes/psr), que inclou els apartats següents:
a. Dades del grup
b. Dades de l’ajut
c. Dades del projecte
d. Dades de cofinançament
e. Breu informe descriptiu de les tasques de suport a la recerca a realitzar

4.2. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades d’una fotocòpia del document
que acrediti la codificació econòmica dels fons que serviran per cofinançar l’ajut
sol·licitat.

4.3. Les sol·licituds, amb la documentació especificada al punt anterior, s'hauran
de presentar degudament signades al Servei de Gestió de la Recerca
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4.4. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 de maig de 2001.
4.5. En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà al grup sol·licitant perquè

en el termini de 10 dies hàbils des de la data de la notificació enviï la documentació
necessària per tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada
mitjançant resolució del vicerector/a d’Investigació i Relacions Internacionals.

5. Avaluació, resolució i notificació
5.1. L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb els criteris aprovats

per la URV.
5.2. El procés d’avaluació serà realitzat per la Comissió delegada d’Investigació i

Relacions Internacionals de la URV, que elevarà la relació d’ajuts proposats a la Junta
de Govern.

5.3. La resolució de la convocatòria es realitzarà per acord de la Junta de Govern
en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de sol·licituds.

5.4. La resolució de la convocatòria es notificarà, dins aquest termini, als grups
de recerca participants i a l’entitat gestora de l’ajut, s'iniciarà tot seguit el procés de
presentació i selecció de candidats per als ajuts que hagin estat concedits als grups
de recerca que en resultin beneficiaris.

5.5. L’entitat gestora de l’ajut serà la Fundació URV, pel que fa a les modalitats
d’oficial de segona, titulat de grau mitjà i titulat de grau superior: i la URV, a través
del Servei de Recursos Humans i el Servei de Gestió Econòmica, pel que fa a la resta
de modalitats i figures especificades en el punt 2.1.

6. Pagament dels ajuts
6.1. L’entitat gestora de l’ajut comunicarà al Servei de Gestió de la Recerca de la

URV la codificació econòmica on caldrà transferir l’import dels ajuts concedits per a
la seva gestió.

6.2. El Servei de Gestió de la Recerca de la URV notificarà la citada codificació
econòmica als grups de recerca beneficiaris d’un ajut perquè transfereixin l’import
que els correspon en concepte de cofinançament, d’acord amb les dades indicades
en el formulari de sol.licitud.

7. Disposicions finals
La Comissió delegada d’Investigació i Relacions Internacionals de la URV serà

l’encarregada de resoldre les qüestions no previstes en el desenvolupament d’aquesta
convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciósadministratiu davant la Sala Contenciosaadministrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de
l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de
reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

Tarragona, 17 d’abril de 2001

Rosa Solà Alberich
Vicerectora d’Investigació i Relacions Internacionals
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ANNEX I

COSTOS DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
(per acord de la CIRI, 17 d’abril de 2001,
que inclou la informació facilitada per la FURV pel que fa a les modalitats a, b i c)

              COST

TP (3,5 h/d) T. Complet Pràctiques

Modalitat     Grau Mes TOT. MES TOT. MES TOT. MES

    acadèmic TOT. ANY TOT. ANY TOT. ANY

a. Oficial de segona     FP 2n grau 14      93.972    187.944    112.767

1.315.607 2.631.213 1.578.732

b. Titulat grau mitjà     Dp / AT / ET 14    110.493    220.986    132.592

1.546.896 3.093.804 1.856.283

c. Titulat grau superior Ll / A / E 14    161.840    323.680    194.208

2.265.760 4.531.520 2.718.912

d. Becari predoctoral Ll / A / E 12 -    125.800 -

e. Becari de projecte Est. univers. 1.509.600

f. Investigador Doctor 12 -    504.498 -

6.053.977

Cas especial per a la renovació de places
(per acord de la CIRI, 17 d’abril de 2001)

En el cas que l’investigador principal del projecte de recerca o desenvolupament
tecnològic així ho indiqui en el formulari, la sol·licitud de renovació de la plaça
concedida en la convocatòria de l’any anterior podrà regir-se per la taula de costos
següent:

COST

TP (3,5 h/d) T. Complet Pràctiques

Modalitat Grau TOT. MES TOT. MES TOT. MES

acadèmic Mes TOT. ANY TOT. ANY TOT. ANY

a. Laboral grup III FP 2n grau 15    129.693    257.454    154.473

1.945.395 3.861.815 2.317.089

b. Laboral grup II Dp / AT / ET 15    148.582    294.951    176.971

2.228.732 4.424.270 2.654.562

c. Laboral grup I Ll / A / E 15    171.065    339.581    203.749

2.565.970 5.093.722 3.056.233

d. Becari predoctoral Ll / A / E 12   -    125.800        -

e. Becari de projecte Est. univers.  1.509.600

f. Investigador Doctor 12   -    504.498        -

6.053.977
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CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA (2001PSR)
IMPRÈS DE SOL·LICITUD

1. Dades del grup sol·licitant

Dades del grup Dades del responsable del projecte

Nom del grup Responsable del Projecte
Àmbit CIRIT DNI
Codi del grup Departament

2. Dades de l’ajut sol·licitat

Modalitat
Titulació
Tipus de contracte
Durada en mesos
Horari de a del matí i de a de la tarda
Import Demanat: Cofinançat: Total:
Modalitat

3. Dades del projecte al qual s’adscriurà el personal i del cofinançament

Responsable del projecte     Responsable de grup Director/a de Departament
COGNOMS I NOM              COGNOMS I NOM COGNOMS I NOM

TARRAGONA, DD/MM/AAAA
SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS

CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ DE GRUPS DE RECERCA EN L’IEA
(IEA2001)

Resolució de 17 d’abril de 2001, de la Comissió d’Investigació i Relacions
Internacionals, per la qual es convoquen ajuts per a la participació de grups de recerca
de la Universitat Rovira i Virgili en l’Institut d’Estudis Avançats

I. Preàmbul
D’acord amb línies essencials de política científica a la URV, aprovades en la

Junta de Govern del 18 de febrer de 1999, entre les quals destacava la potenciació de
la quantitat i la qualitat de la investigació mitjançant el suport als grups de recerca
d’acord amb els seus propis resultats, l’abril de 1999 es va obrir la primera convocatòria
d’ajuts per a la participació de grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili en
l’Institut d’Estudis Avançats (IEA99). Les línies generals que defineixen l’estructura de
l’IEA i l’accés mitjançant convocatòria dels grups a l’IEA havien estat prèviament
dissenyades en un document aprovat per la Junta de Govern de 27 d’octubre de
1997. En compliment d’aquestes línies, la convocatòria tenia dos anys de vigència i
indicava que les condicions d’incorporació es fixarien a través de la signatura d’un
contracte programa.

Resolta la convocatòria, els contractes-programa signats pels diferents grups van
estipular, entre altres, el percentatge de cofinançament aportat pel grup i les condicions
mínimes per a la possible renovació, a més del compromís de contribuir a la divulgació
social de la ciència, una altra de les línies essencials de la política científica de la
URV.

Passats dos anys, i abans d’obrir la nova convocatòria, és moment de fer un balanç
del que ha assolit aquest programa de suport. Un primer aspecte a valorar és la
convocatòria mateixa IEA99, que va obrir-se al mateix temps que el programa PSR99,
també de suport per dotar de personal els grups. Malgrat els diferents criteris dels dos
programes, ja que l’IEA99:
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I) valorava sobretot aspectes de qualitat;
II) exigia un mínim de cofinançament del 25%;
III) oferia un finançament superior i més estable (dos anys);

La pràctica va demostrar que caldria afinar molt més els criteris si es volia
diferenciar amb claredat els dos programes. Una reflexió sobre aquesta qüestió va
fer-se en la reunió de la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals (CIRI) del
25 de febrer de 2000.

El desenvolupament del programa ha tingut entre els aspectes positius, a més del
rendiment científic que caldrà avaluar ara, els esforços importants dels grups
participants per contribuir a divulgar el seu treball científic, en particular o aspectes
rellevants de la ciència, més en general, col·laborant en la Setmana de la Ciència, en
articles periodístics, en entrevistes, en programes de ràdio. S’ha de reconèixer, no
obstant això, que l’èxit d’aquest esforç és bastant desigual, ja que depèn dels temes i
de l’interès que poden suscitar a l’entorn. Les aportacions elaborades pels grups no
sempre acaben tenint un ressò adequat en els mitjans de comunicció.

D'altra banda, l’evolució de la política científica de les institucions, DURSI, MCYT
o UE, demanen una nova reflexió sobre la política científica de la URV que permeti
afrontar amb possibilitats d’èxit les noves convocatòries i mantenir un paper significatiu
en la investigació entre les universitats estatals. Aquesta reflexió, que ha de fer-se en
el futur immediat, tot i que sense precipitació, pot portar a redefinir els objectius de
l’IEA. No sembla convenient introduir interferències innecessàries en aquesta reflexió.
Amb aquesta perspectiva, la prudència recomana no ajornar la segona convocatòria
de l’IEA, però reduir-ne la vigència a un sol any.

II. Convocatòria
1. Objecte de la convocatòria
S’obre la segona convocatòria a grups de recerca de trajectòria consolidada de la

URV, per tal que puguin participar a l’Institut d’Estudis Avançats o que puguin renovar
la seva participació.

2. Formalització de les sol·licituds
2.1. Les sol·licituds s'hauran de formalitzar d’acord amb el formulari electrònic

elaborat a aquest efecte (http://redotri.urv.es/sgr/programes/iea), que inclou:
a) Identificació del grup de recerca, tal i com consta en el mapa de grups de

recerca de la URV
b) Pressupost detallat, on s’incloguin les despeses de personal estimades a partir

de les categories que es descriuen a l’annex I, les possibles partides
complementàries corresponents a despeses de funcionament o de petit material
inventariable, i el cofinançament. El finançament sol·licitat no podrà superar
el 20% del total destinat a l’IEA. Les partides complementàries no destinades
a despeses de personal no podran superar, en principi, el 20% de l’ajut atorgat.

2.2. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
a) Breu memòria del projecte estratègic del grup, en què s'hauran de definir els

objectius a assolir des d’una perspectiva científica, el cofinançament que
impliqui el projecte, que no serà inferior al 30% del projecte, i les partides i
conceptes pressupostaris necessaris per desenvolupar-lo satisfactòriament.

b) Els grups que sol·licitin la renovació només hauran de presentar una breu
memòria en què indiquin els resultats obtinguts i el grau d’assoliment dels
objectius estipulats en el contracte-programa del primer període

c) Acreditació de les fonts de finançament que facin possible el cofinançament.
En el cas que estiguin gestionades pel Servei de Gestió de Recerca, només
caldrà especificar-ne la(es) referència(es).

2.3. Les sol·licituds, amb la documentació especificada al punt anterior, s'hauran
de presentar al Servei de Gestió de la Recerca abans del dia 18 de maig de 2001
(inclòs).

3. Avaluació, resolució i notificació
3.1. L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb la qualitat

cientificotècnica del grup sol·licitant, la seva projecció externa i la seva productivitat.
L’avaluació serà efectuada per una comissió de cinc avaluadors, constituïda pel

Dr. Eudald Carbonell, responsable del grup d’Autoecologia Humana del Quaternari,
membre nat de l’IEA, i quatre avaluadors externs de diferents àmbits.
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3.2. La resolució de la convocatòria es realitzarà per acord de la Junta de Govern

en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de sol·licituds.
3.3. La resolució de la convocatòria es notificarà als grups de recerca corresponents

i s’iniciarà el procés de presentació de sol·licituds de candidats als grups que hagin
estat seleccionats.

3.4. El gaudiment del suport econòmic aconseguit per la integració en l’IEA és
incompatible amb el d’altres ajuts propis de la URV per als mateixos conceptes.

4. Pagament dels ajuts
Els ajuts es transferiran a la codificació del projecte de recerca o desenvolupament

tecnològic al qual s’adscrigui el candidat.

5. Disposició final
La Comissió d’Investigació i de Relacions Internacionals de la URV, juntament

amb la directora de l’IEA, serà l’encarregada de resoldre les qüestions no previstes en
aquesta convocatòria.

Tarragona, 17 d’abril de 2001

Rosa Solà Alberich
Vicerectora d’Investigació i Relacions Internacionals

ANNEX I

COSTOS DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
(per acord de la CIRI, 17 d’abril de 2001,
que inclou la informació facilitada per la FURV pel que fa a les modalitats a, b i c)

   COST
TP (3,5 h/d) T. Complet Pràctiques

Modalitat Grau Mes TOT. MES TOT. MES TOT. MES
acadèmic TOT. ANY TOT. ANY TOT. ANY

a. Oficial de segona FP 2n grau 14      93.972    187.944   112.767
1.315.607 2.631.213 1.578.732

b. Titulat grau mitjà Dp / AT / ET 14    110.493    220.986    132.592
1.546.896 3.093.804 1.856.283

c. Titulat grau superior Ll / A / E 14    161.840    323.680    194.208
2.265.760 4.531.520 2.718.912

d. Becari predoctoral Ll / A / E 12 -    125.800 -
e. Becari de projecte Est. univers. 1.509.600
f. Investigador Doctor 12 -    504.498 -

6.053.977

Cas especial per a la renovació de places
(per acord de la CIRI, 17 d’abril de 2001)

En el cas que l’investigador principal del projecte de recerca o desenvolupament
tecnològic així ho indiqui en el formulari, la sol·licitud de renovació de la plaça
concedida en la convocatòria de l’any anterior podrà regir-se per la taula de costos
següent:

   COST
TP (3,5 h/d) T. Complet Pràctiques

Modalitat Grau Mes TOT. MES TOT. MES TOT. MES
acadèmic TOT. ANY TOT. ANY TOT. ANY

a. Laboral Grup III FP 2n grau 15    129.693    257.454    154.473
1.945.395 3.861.815 2.317.089

b. Laboral Grup II Dp / AT / ET 15    148.582    294.951    176.971
2.228.732 4.424.270 2.654.562

c. Laboral Grup I Ll / A / E 15    171.065    339.581    203.749
2.565.970 5.093.722       3.056.233

d. Becari predoctoral Ll / A / E 12 -    125.800              -
e. Becari de projecte Est. univers. 1.509.600
f. Investigador Doctor 12 -    504.498              -

6.053.977
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INSTITUTS D'ESTUDIS AVANÇATS (2001IEA)
IMPRÈS DE SOL·LICITUD

1. Dades del grup sol·licitant

Dades del grup Dades del responsable del projecte

Nom del grup Responsable del Projecte
Àmbit CIRIT DNI
Codi del grup Departament

2. Dades de l’ajut sol·licitat

Modalitat
Titulació
Tipus de contracte
Durada en mesos
Horari de a del matí i de a de la tarda
Import Demanat: Cofinançat: Total:
Modalitat

3. Dades del projecte al qual s’adscriurà el personal i del cofinançament

Títol
Referència oficial
Finançador
Data d'inici Data de finalització
Dades econòmiques
Dades econòmiques

        Responsable del projecte           Responsable de grup   Director/a del Departament

TARRAGONA, DD/MM/AAAA
SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS

AJUTS A LA RECERCA

CONVOCATÒRIA 2001

AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, SIMPOSIS O ALTRES REUNIONS
CIENTÍFIQUES

(aprovat per la Comissió delegada d’Investigació i Relacions Internacionals
el dia 17 d’abril de 2001)

Objectius
Ajudar a finançar els congressos o altres activitats científiques de què la Universitat

Rovira i Virgili sigui organitzadora o coorganitzadora, sigui quin sigui el seu àmbit,
sempre que compleixin les condicions següents:

· Cal que consti la URV com a organitzadora
· Cofinançament: la URV cofinançarà, com a màxim, el 25%
· Drets d’inscripció, comunicacions i/o ponències externes
· Difusió (full informatiu, programa, cartell). Cal que en la difusió consti la

col·laboració de la Diputació de Tarragona
· Publicació del llibre de resums i/o actes

Es podrà dedicar una part d’aquest apartat per a seminaris més reduïts, jornades i, en
general, seminaris amb cofinançament i difusió, sense les condicions d’un congrés.

Nota: Només s’atendrà una petició per congrés.
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Documentació:

· Formulari de sol·licitud, degudament signat, que haureu d’emplenar a l’adreça
electrònica http://redotri.urv.es/sgr/programes/oco

· Memòria (tipus d’activitat, programa, justificació, interès, objectius, altres
institucions col·laboradores)

· Informe del departament vinculat al projecte
· Pressupost d’ingressos i despeses (cal incloure, si s’escau, la publicació del llibre

de resums i/o actes)
· Convocatòria-crida per a comunicacions

Presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds, adreçades al president de la Comissió delegada d’Investigació i

Relacions Internacionals, hauran de lliurar-se al Servei de Gestió de la Recerca.
En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà al sol·licitant perquè, en el

termini de 10 dies hàbils des de la data de la comunicació, enviï la documentació
necessària per tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada.

Terminis:
La data de termini per a la presentació de sol·licituds és el 31 de maig de l’any en

curs, i es resoldran al juny.

AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, SIMPOSIS
O ALTRES REUNIONS CIENTÍFIQUES (2001OCO)
IMPRÈS DE SOL·LICITUD

1. Dades del sol·licitant

Cognoms i nom
NIF
Codi del grup
Departament

2. Dades de l’ajut sol·licitat

Nom del congrés
Àmbit del congrés Localitat
Data d’inici Data de finalització
Aportació de la URV

3. Entitats organitzadores

Entitat
Entitat
Entitat
Entitat

4. Altres ajuts sol·licitats

Organisme Demanat Concedit

5. Import de les inscripcions

Tipus d’inscripció Import

Signatura del sol·licitant Vistiplau del director del departament

COGNOMS I NOM COGNOMS I NOM

TARRAGONA, DD/MM/AAAA
SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS
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AJUTS A LA RECERCA

CONVOCATÒRIA 2001

BORSES DE MOBILITAT DE 3r CICLE

(Aprovat per la Comissió delegada d’Investigació i Relacions Internacionals el dia
17 d’abril de 2001)

Objectius
Atendre les sol·licituds d’estudiants de 3r cicle vinculats a grups de recerca de la

Universitat Rovira i Virgili per:
1. Finançar la seva assistència a congressos i reunions científiques per presentar

comunicacions i/o pòsters.
2. Finançar la seva assistència a cursos de formació o aprenentatge.

Bases:
1. Una sola sol·licitud per investigador i convocatòria.
2. Una sola sol·licitud per comunicació i/o pòster.
3. L’imprès de sol·licitud cal presentar-lo a posteriori.
4. El sol·licitant ha de fer constar la seva filiació a la URV a la comunicació i/o

pòster presentat.

Imports:
El finançament inclou les despeses següents:

1. La tarifa de viatge, d’acord amb els mòduls següents:

Mòdul I Fins a 500 km Fins a 10.000 PTA
Mòdul II Fins a 2.000 km Fins a 30.000 PTA
Mòdul III Fins a 4.000 km Fins a 60.000 PTA

Fins a 10.000 km Fins a 100.000 PTA

2. Els drets d’inscripció

Documentació:
· Formulari de sol·licitud, degudament signat, que haureu d’emplenar a l’adreça

electrònica http://redotri.urv.es/sgr/programes/m3c
· Còpia de la matrícula de 3r cicle
· Original del(s) billet(s) / Documentació pròpia (carnet de conduir i permís de

circulació)
· Còpia de la carta d’acceptació de la comunicació per part del Comitè Científic

o fotocòpia del llibre de resums
· Còpia del full d’inscripció on figurin dades i preus
· Comprovant dels pagament de la inscripció
· Certificat d’assistència (congressos) / Justificació del treball realitzat (curs de

formació)

Presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds, adreçades al president de la Comissió delegada d’Investigació i

Relacions Internacionals, hauran de lliurar-se al Servei de Gestió de la Recerca
En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà el sol·licitant perquè, en el

termini de 10 dies hàbils des de la data de la comunicació, enviï la documentació
necessària per tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada.

Terminis:
La data de termini per a la presentació de sol·licituds és el 31 d’octubre de l’any

en curs, i es resoldran al novembre.
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CONVOCATÒRIA DE BORSES DE MOBILITAT DE 3R CICLE (2001M3C)
IMPRÈS DE SOL·LICITUD

1. Dades del sol·licitant
Cognoms i nom
NIF
Codi del grup
Categoria
Departament

2. Dades de l’ajut sol·licitat
Borsa per a
Nom del congrés/curs
Data de sortida
Data de tornada
Localitat
País

3. Entitats organitzadores
Import viatge
Import inscripció
Dades econòmiques Entitat: Oficina: DC: Número:

4. Altres dades de l'ajut
Àmbit del congrés
Mitjà de transport

Signatura del sol·licitant Vistiplau del director del departament

COGNOMS I NOM COGNOMS I NOM

TARRAGONA, DD/MM/AAAA
SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ACCIONS ESPECÍFIQUES DE SUPORT A LA RECERCA
(ACCÉS2001)

Resolució de 17 d’abril de 2001 de la Comissió delegada d’Investigació i Relacions
Internacionals, per la qual es convoquen ajuts per a accions específiques de suport a
la recerca dels investigadors de la Universitat Rovira i Virgili,  per als anys 2001-2002

La Universitat Rovira i Virgili, en el marc del pla estratègic i del programa de
govern aprovats i exercint les seves competències en matèria de foment de la
investigació científica i desenvolupament tecnològic, vol proporcionar les estructures
i mitjans perquè tots els investigadors/res de la URV puguin millorar el seu potencial.

Considerant, doncs, la necessitat de fomentar la incorporació a la recerca de tot
el personal acadèmic, i promoure i ajudar la generació de nous grups perquè puguin
incorporar-se als circuits de finançament de la investigació, s’obre convocatòria per
atorgar ajuts per a accions específiques de suport a la recerca.

Es delega en la vicerectora d’Investigació i Relacions Internacionals la instrucció
del procediment establert en aquesta resolució, així com la resolució de concessió.

DISPOSICIONS

1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria es la concessió d’ajuts puntuals a investigadors/

res que portin a terme accions específiques de suport a la recerca que impulsin la
incorporació del grup a fonts de finançament de la investigació públiques o privades.

2. Sol·licitants
Podran presentar sol·licituds en aquesta convocatòria investigadors/res, adscrits

als grups de recerca de la URV, la majoria dels quals no gaudeixin de cap ajut públic
o privat a la investigació.

L’acció per la qual es rep l’ajut s'haurà de realitzar durant el període de vigència
d’aquesta convocatòria.

3. Formalització de les sol·licituds
3.1. Les sol·licituds s'hauran de formalitzar segons un model normalitzat
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
a) Breu memòria que inclogui objecte i descripció de l’acció, interès i oportunitat,

pressupost i calendari de realització.
b) Currícula vitarum dels/de les investigadors/res que s’inclouen en la sol·licitud.

En el cas que el Servei de Gestió de la Recerca disposi del CV actualitzat,
aquests documents no caldrà presentar-los.

Les sol·licituds hauran de portar el vistiplau del responsable del grup al qual es
trobi adscrit l’investigador sol·licitant.

3.2. Les sol·licituds, amb la documentació especificada al punt anterior, s'hauran
de presentar al Servei de Gestió de la Recerca durant tot el temps en què la convocatòria
resti oberta.

4. Avaluació, resolució i notificació
4.1. Per a l’avaluació de les sol·licituds es valorarà:
a) La viabilitat de portar a terme l’acció especificada.
b) La incidència que aquesta acció pugui tenir en la incorporació dels sol·licitants

a fonts de finançament públic o privat
4.2. Tindran prioritat les sol·licituds que, a més, compleixin els criteris següents:
a) Investigadors/res que han presentat sol·licituds en les convocatòries públiques

i/o privades durant els darrers dos anys i que hagin estat denegades.
b) Accions específiques que impliquin augmentar la qualitat i la productivitat

del grup, d’acord amb els criteris d’avaluació establerts per la URV.
c) Investigadors/res que presentin projectes interdisciplinaris.
d) Investigadors/res que s’incorporin a l’activitat investigadora i que no hagin

gaudit anteriorment de cap ajut públic o privat.
4.3. El procès d’avaluació serà realitzat pel Vicerectorat d’Investigació i Relacions

Internacionals, el qual informarà a la Comissió de Recerca i a la Junta de Govern dels
ajuts concedits i dels resultats assolits enfinalitzar l’any natural.

4.4. La resolució de les sol·licituds es notificarà als sol·licitants en el termini màxim
de 2 mesos des de la data de presentació de les sol·licituds
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5. Renúncia
En el cas que es renunciï a l’ajut concedit, s’haurà de fer mitjançant una

comunicació escrita, adreçada al Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals,
en la qual s'haurà de fer constar els motius de la renúncia.

6. Pagament dels ajuts
6.1. Els ajuts concedits podran finançar totalment o parcialment el pressupost

presentat.
6.2. L’import de l’ajut serà lliurat en un sol termini al beneficiari. Es concedirà,

com a màxim, un ajut per grup de recerca de la URV al qual estiguin adscrits els
sol·licitants

6.3. Aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la codificació econòmica
7300029-2028-2269 del pressupost de la Universitat.

7. Obligacions dels beneficiaris
7.1. Desenvolupar l’acció amb els objectius proposats i els terminis establerts.

Serà necessari per a qualsevol modificació de les condiciones de gaudiment, sol·licitar
l’autorització prèvia al Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals.

7.2. En el temini màxim d’un mes des de la data d’acabament de l’acció, caldrà
remetre al Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals la documentació
següent:

a) Breu informe presentat per l’investigador responsable de l’acció sobre el seu
desenvolupament.

b) Certificació, signada pel responsable del Servei de Gestió Econòmica de la
Universitat, que detalli la despesa realitzada per conceptes i acrediti que
correspon als justificants que consten a la Universitat.

8. Incompatibilitats
El gaudiment d’un ajut dins d’aquesta convocatòria és incompatible amb els

concedits en les convocatòries pròpies de la URV que s’especifiquen a continuació:
Programa de Personal de Suport a la Recerca i Institut d’Estudis Avançats.

9. Disposicions finals
El Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals de la URV serà l’encarregat

de resoldre les qüestions no previstesen aquesta convocatòria.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar

recurs contenciosadministratiu davant la Sala Contenciosaadministrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de
l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de
reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

Tarragona, 17 d’abril de 2001

Rosa Solà i Alberich
Vicerectora d’Investigació i Relacions Internacionals
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IMPRÈS DE SOL·LICITUD

1. Dades del sol·licitant

  1.1. Dades del sol·licitant

Nom i cognoms:

DNI:

Departament:

  1.2. Dades del grup de recerca de la URV al qual pertany el sol·licitant

Nom del grup:

Àmbit CIRIT:

Codi del grup:

2. Dades de l’ajut sol·licitat

  2.1. Títol de l’acció específica
  2.2. Investigadors/res que participaran en l’acció específica

Nom           Primer cognom Segon cognom DNI Grup

2.3. Període de realització de l’acció

Data d’inici Data de finalitz.

2.4. Pressupost demanat de l’acció

Sol·licitant                              Responsable de grup de recerca de la URV

Nom i cognoms Nom i cognoms

Lloc i data de presentació: ............................, ...... de ....................... de ..........

VICERECTORA D’INVESTIGACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS

PTA
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3. BREU MEMÒRIA DE L’ACCIÓ ESPECÍFICA

  3.1. Objecte i descripció

  3.2. Viabilitat de l’acció (interès i oportunitat)

  3.3. Incidència de l’acció específica en el finançament futur

  3.4. Resultats esperats en relació amb l’augment de la qualitat i la productivitat

  3.5. Pressupost desglossat

Concepte                                 Descripció                        Import

  3.6. Calendari de realització

Nom i cognoms del sol·licitant:                                      DNI:
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19 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el programa de cofinançament
d’equipament docent.

PROGRAMA ORDINARI DE COFINANÇAMENT D’EQUIPAMENT DOCENT
Maig 2001

Antecedents
El pressupost URV 2001 preveu una despesa de 35 MPTA en inversions en

equipament docent. A l’exercici anterior, la quantitat final destinada a aquest concepte
va ser de 45 MPTA. Per tal de donar un millor cobriment a les expectatives de
cofinançament de nou equipament docent necessari en centres i departaments, es
proposa complementar el present programa amb dues convocatòries extraordinàries,
annexes, adreçades exclusivament a la dotació/renovació d’equipament TIC per a
centres i departaments.

Criteris de cofinançament del programa ordinari
Els llocs de cost poden presentar diferents sol·licituds de cofinançament; cadascuna

corresponent a una unitat d’actuació. S’entén per unitat d’actuació, la inversió
necessària per a la dotació/renovació d’un únic servei (pràctica de laboratori, mobiliari,
etc.). Totes les sol·licituds de cofinançament hauran de ser prèviament prioritzades
pel lloc de cost i ser presentades pel seu responsable.

Sol·licituds presentades per departaments: 50%
Sol·licituds presentades per centres: Fins a una inversió total d’1,5 MPTA: 50%;

per a actuacions valorades en més d’ 1,5 MPTA: COF = 41 + 6X, on COF és el
percentatge de cofinançament que es pot sol·licitar i X és el cost total de l’actuació
(en MPTA), amb una aportació màxima per actuació de 4,5 MPTA.

Procediment de cofinançament
Un cop resolta la convocatòria, amb l’aprovació de la distribució del pressupost

disponible per part de la Comissió d’Infraestructures, delegada de la Junta de Govern,
el cofinançament concedit serà transferit al lloc de cost sol·licitant, que s’encarregarà
del pagament de totes les factures que es derivin de l’execució de l’actuació. Un cop
finalitzada, el lloc de cost haurà de remetre al Vicerectorat d’Infraestructures i Noves
Tecnologies una memòria justificativa de totes les actuacions cofinançades, amb còpia
de les factures corresponents.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de cofinançament es podran presentar al Vicerectorat

d’Infraestructures i Noves Tecnologies fins al proper 30 de juny.

20 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts
d’incorporació de les tecnologies de la informació i comunicació a la docència.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’INCORPORACIÓ DE LES TIC A LA DOCÈNCIA

Antecedents
A la memòria de creació del Servei de Recursos Educatius es defineix aquest

servei com a element bàsic de suport tècnic i pedagògic per a l’activitat docent i com
a instrument d’impuls de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
en docència, mitjançant la seva participació en els programes d’ajuts que la URV
pugui endegar amb aquesta finalitat. Aquesta convocatòria cobreix precisament aquest
objectiu: en el marc del projecte URV@aprop i amb la voluntat, doncs, d’incentivar
i donar suport al professorat en la tasca de millora de la qualitat docent, s’obre aquesta
primera convocatòria d’ajuts per a la incorporació de les TIC a la docència.

Article 1. Convocatòria
S’obre una convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament de projectes

que tinguin per finalitat la millora de la qualitat de la docència mitjançant l’ús de les
tecnologies de la informació i les comunicacions.
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Article 2. Objectius de la convocatòria
2.1 Incentivar la formació de grups de professores i professors que promoguin la

innovació educativa i la incorporació de les TIC a la seva activitat docent.
2.2  Desenvolupar materials docents en suport digital que tinguin en compte les

necessitats formatives integrals dels estudiants i que es puguin incorporar de
forma habitual a les assignatures optatives, troncals i obligatòries, o que puguin
ser la base d’assignatures virtuals de lliure elecció.

2.3 Promoure l’accés i l'ús de les noves tecnologies a tots els alumnes de la URV.

Article 3. Sol·licitants
Pot sol·licitar aquests ajuts qualsevol professora o professor, o grup de professos

de la URV.

Article 4. Àmbits prioritaris dels projectes
Els projectes podran tractar sobre qualsevol aspecte que impliqui la incorporació

de les TIC a la docència. Es prioritzaran els que se centrin en:
a. Projectes orientats al primer any de llicenciatura o diplomatura que incideixin

en la millora del rendiment acadèmic, o també projectes orientats a la
incorporació de nous estudiants a la universitat (cursos introductoris i de suport).

b. Projectes destinats a generar nous materials didàctics en suport digital que
permetin activitats d’ensenyament i aprenentatge semipresencial i emfasitzin
els processos d’autoavaluació.

c. Aquells projectes que, essent part d’algun dels apartats anteriors, tinguin un
finançament addicional independentment del que puguin aconseguir en
aquesta convocatòria.

Article 5. Període d’execució de l’activitat
Els projectes hauran de realitzar-se en un període no superior a un any a partir de

la concessió de l’ajut

Article 6 Quantia de l’ajut
L’ajut consistirà en
a) Contractació d’un becari amb dedicació parcial al projecte.
b) Suport gratuït per part dels tècnics del SER, que tutoritzaran el becari i li

facilitaran la formació necessària per a la seva tasca
c) Una borsa de fins a 200.000 PTA per cobrir despeses de material fungible.

Article 7. Sol·licituds
Els projectes s’han d’adreçar al Vicerectorat d’Infraestructures i Noves Tecnologies

i s’han de presentar per duplicat al Registre General de la URV fins al 30 de juny
d’enguany.

Article 8. Documentació i informació per adjuntar a la sol·licitud

8.1. Sol·licitud normalitzada (vegeu l’adreça www.ice.urv.es/sre)
8.2. Equip: equip que ha de dur a terme el projecte, experiències docents prèvies

rellevants i altres projectes duts a terme pel mateix equip i nom de la persona
que el coordina (1 a 2 planes).

8.3. Motivació i objectius generals: necessitat que justifiqui la realització del
projecte, i objectius generals per donar resposta a aquesta necessitat (1 a 4
planes).

8.4. Pla de treball: lliuraments previstos, dates i descripció detallada del resultat
esperat del projecte (1 a 4 planes).

8.5. Pla d’implantació: pla d’utilització dels resultats, especificant dates, nombre
d’estudiants, hores de docència, assignatures, titulacions i escoles implicades,
incloent el compromís, per escrit, del professorat, els departaments i les escoles
que donen suport al projecte de seguir aquest pla d’implantació (1 a 2 planes,
més les cartes de compromís corresponents).

Article 9 Resolució de les sol·licituds
La Comissió delegada d’Infraestructures resoldrà la convocatòria en un termini

no superior al mes de finalitzar el termini de presentació.
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Article 10 Import global
L’import global dels ajuts serà de 5.000.000 PTA, a càrrec de l’ajut per a

virtualització de docència atorgat a la URV pel MEC.

Article 11 Pagament de l’ajut
Un cop resolta la convocatòria, es convocaran les beques de col·laboració

corresponents. El pagament de la borsa aprovada es durà a terme en dos terminis; a
l’inici de l’activitat es transferirà al departament on pertanyi el responsable del projecte
el 60 % de la quantitat aprovada; el 40% restant es lliurarà quan l’activitat hagi
finalitzat i el Vicerectorat d’Infraestructures i Noves Tecnologies n'hagi aprovat la
memòria corresponent.

21 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova el programa extraordinari de
cofinançament d’equipament en tecnologies de la informació i comunicació
per a ús docent.

PROGRAMA EXTRAORDINARI  DE COFINANÇAMENT D’EQUIPAMENT EN TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PER A ÚS DOCENT
Maig 2001

Motivació
L’impuls de l’ús de les TIC en docència, com a instrument per a la millora de la

qualitat docent, constitueix la primera raó de ser del projecte de Campus Virtual de la
URV, alhora peça principal del projecte URV@aprop. La posada en marxa efectiva
d’aquest projecte requereix un esforç inversor addicional per donar a tots els alumnes
de la URV la possibilitat real de gaudir del canvi tecnològic associat. Per aquest
motiu, i finançat a través del romanent de l’exercici 2000 amb una quantitat total de
60 MPTA, s’habilita aquest programa extraordinari, adreçat al cofinançament
d’equipament en TIC per a ús exclusivament docent.

Criteris de cofinançament i presentació de sol·licituds
Els centres de la URV poden presentar diferents sol·licituds de cofinançament,

prèviament prioritzades, per a actuacions adreçades exclusivament a:
a) Dotació i/o renovació d’aules informàtiques d’usuari (ús genèric)
b) Dotació de material audiovisual i/o multimèdia per a aules
Els centres hauran de comprometre’s a cobrir el 15% del cost de l’actuació, amb

recursos propis i/o d’altres llocs de cost (departaments i serveis) que hi puguin
participar, sempre amb el compromís escrit d’aquests.

Totes les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del pressupost complet de
l’actuació, que haurà d’incloure, si s’escau, pressupostos tancats d’adequació d’espais
i mobiliari (visats per l’Oficina Tècnica) i de comunicacions (visats pel Servei
d’Informàtica). Les sol·licituds de cofinançament es podran presentar al Vicerectorat
d’Infraestructures i Noves Tecnologies fins al proper 30 de juny.

Procediment de cofinançament
Un cop resolta la convocatòria, amb l’aprovació de la distribució del pressupost

disponible per part de la Comissió d’Infraestructures, delegada de la Junta de Govern,
els centres hauran de transferir la quantitat compromesa al Vicerectorat
d’Infraestructures i Noves Tecnologies, que s’encarregarà de centralitzar les
adquisicions i també del pagament de totes les factures que es derivin de l’execució
de l’actuació.

22 Acord de 7 de maig de 200, pel qual s’aproven les modificacions dels reglaments
de la Facultat d’Enologia i del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica
i Automàtica.
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Càrrecs i personal

23 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual es ratifica la designació dels membres de
les comissions següents:

Comissió de Política Lingüística
- Sr. Sebastià Poy Alegret (Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia)
- Sra. Cristina Vives Lamarca (alumna)
Comissió URV Solidària
- Sra. Montse Zaragoza Pàmies (alumna)

24 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova la renovació de la comissió de serveis
del Dr. Joan Anton Mellón i les comissions de serveis de la Dra. Montserrat Bonet,
professora titular de la UAB i especialista en teoria de la comunicació, i del Dr.
Ricart Salvat, catedràtic d’Història de l’Art de la UB.

25 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova l'anul·lació dels programes de
postgrau i cursos d’extensió universitària proposats per al curs acadèmic 2000-
2001 següents:

Postgrau
- Turisme a les Terres de l’Ebre (Fac. C. Econ. i Empre./Dept. Gest. Empres.)
- Educació Artística: Visual i Plàstica (Dept. de Pedagogia)
Curs d’extensió universitària
- Turisme a les Terres de l’Ebre (Fac. C. Econ. i Empre./Dept. Gest. Empres.)
- Competitivitat Empresarial: Gestió per Competències, Orientació al Mercat i

Estratègia (Fac. de Ciències Econòmiques i Empresarials)

26 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual s’aprova autoritzar la signatura de l’acord
institucional del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència.
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Comissions delegades

27 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual es ratifiquen els acords, annexats, de les
comissions delegades.

Comissió de Personal Acadèmic

SESSIÓ DE 23 DE MARÇ DE 2001
1. Canvi de dedicació de temps parcial a temps complet del Dr. Jaume Gené Albesa,

professor titular d’escola universitària del Departament de Gestió d’Empreses, a
partir del segon quadrimestre del curs 2000-2001.

2. Canvi de dedicació de temps complet a temps parcial del Sr. Julián Molla Rudiez,
professor titular d’escola universitària, del Departament d’Economia, a partir
d’octubre de 2001.

3. Canvi d’àrea de coneixement del Dr. Joan Vilaplana Vilaplana, professor titular
d’universitat, de Medicina a Dermatologia.

4. Canvi d’àrea de coneixement de la Dra. Glòria Morelló Castro, professora titular
d’universitat, de Cirurgia a Otorrinolaringologia.

5. Adscripció dels professors associats Dr. Jordi Enjuanes Prades i Dr. Josep Risco
Arenas, actualment de l’àrea de coneixement de Cirurgia, a l’àrea de coneixement
d’Otorrinolaringologia, i dels professors associats Sr. Antoni Azon Masoliver, Sra.
Maria Simó Esqué i Sra. Pilar Turégano Fuentes, actualment de l’àrea de
coneixement de Medicina, a l’àrea de coneixement de Dermatologia.

6. Canvi de vinculació administrativa de la Sra. Montserrat Ferrando Cogollos, de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química a la Facultat d’Enologia.

7. Sol·licitud del Dr. Josep Manel Ricart Pla, professor titular d’universitat del
Departament de Química Física i Inorgànica, per promocionar a catedràtic
d’universitat.

Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals

SESSIÓ DE 17 D’ABRIL  DE 2001

1. S’acorda, amb relació al document de treball sobre la política científica a la URV,
estudiar la proposta presentada pel vicerector Rius.

2. S’acorda, amb relació a la priorització de personal de suport a la recerca:

2.1. Aprovar el procediment establert, tot tenint en compte:
a. Modificar el punt 1.b. de l’apartat 1 en els termes següents:

“Els grups de recerca vinculats a hospitals universitaris seran avaluats en
funció dels acords assolits entre aquests grups, els hospitals que també els
acullen i la URV”.

b. Modificar el punt 2.1.6. Qualitat del finançament de l’apartat 2 en els termes
següents:

“Projectes FEDER, FIS, PETRI, PNI+D, PSPGC, QF o equivalents”.
c. Modificar l’apartat 3. Mecanisme de despesa de punts en els termes següents:

“El cost estàndard per categoria corresponent al personal de suport a la recerca,
del qual hagin gaudit els grups de recerca per via institucional durant els
últims 5 anys, tindrà una equivalència en punts, d’acord amb el percentatge
de dedicació assignada.

L’import de la subvenció corresponent al personal de suport a la recerca,
del qual hagin gaudit els grups de recerca per via competitiva (Programes IEA
i PSR) durant els últims 5 anys, tindrà una equivalència en punts, d’acord amb
el percentatge de dedicació assignada.

El valor d’aquesta equivalència es fixa en la fórmula següent: 1 punt =
125.000 PTA”

d. Modificar l’apartat 4. Factor de ponderació per al personal relacionat amb el
Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV en els termes següents:
“S’aplicarà un factor de ponderació als punts corresponents al personal de
suport a la recerca relacionat amb el Servei de Recursos Científics i Tècnics de
la URV.
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El valor d’aquest factor de ponderació s’obté multiplicant per 0,50 els punts
resultants”.

2.2. Calcular la despesa de punts dels grups de recerca en personal de suport a la
recerca, d’acord amb el procediment establert.

3. S’acorda, ambrelació a la convocatòria de programes de recerca de la URV per a
l’any 2001:

3.1. Aprovar les bases i impresos dels programes:
a. ACCÉS2001
b. M3C2001
c. OCO2001
d. PSR2001, amb les puntualitzacions següents:

· Revisar i modificar, si s’escau, el percentatge mínim de l’import total d’ajuts
concedits destinat a les modalitats a. Laboral grup III/Oficial de segona, b.
Laboral grup II/Titulat de grau mitjà i c. Laboral grup I/Titulat de grau superior

· Eliminar la modalitat f. Becari postdoctoral.
· Revisar el cost anual de la modalitat c. Titular de grau superior i actualitzar-

lo, si s’escau.
 e. IEA2001

3.2. Estudiar el factor de ponderació que s’aplicarà a la despesa de punts
corresponent al personal que els grups de la convocatòria de 1999 han
rebut en els darrers dos anys.

4. S’acorda protegir els drets de propietat industrial dels resultats obtinguts del
projecte d’investigació Sistema de comunicació en temps real per a sistemes
distribuïts (títol provisional).
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Convenis

28 Acord de 7 de maig de 2001 pel qual es ratifiquen els convenis següents:

- Conveni específic de col·laboració entre la URV i la Fundació CEPTA per al
reconeixement de crèdits de lliure elecció.

- Conveni entre la URV, la UPC i la Fundació URV.  Programa Innova.
- Conveni de col·laboració entre la UB, la UdG, la UdL i la URV per a la

realització conjunta del màster interuniversitari en Atenció Prehospitalària
Urgent.

- Acord marc entre el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Universitat
Rovira i Virgili.

- Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

- Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la Universitat
Rovira i Virgili per a l’organització d’un curs d’especialització adreçat a
funcionaris del cos de Mestres.

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

- Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona.

- Pacte d’edició del CD Cuaderno de viaje: Marruecos.
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 25 DE MAIG DE 2001

Informe del Rectorat

Després d’una etapa d’expansió, la URV es troba en elmoment de consolidar-se
com una universitat pública que respongui amb qualitat a les necessitats de futur de
la societat. Durant aquests darrers anys, des de l’equip de govern s'ha volgut impulsar
una dinàmica de canvi basada en l’establiment de regles clares i transparents
(distribució dels recursos de recerca, plantilles docents, catàleg del PAS, etc.), el
foment de la cultura de l’avaluació (ensenyaments, professorat, recerca), la definició
d’estratègies horitzontals (mapa d’ensenyaments, política de doctorat, etc.) i
transversals (introducció de les noves tecnologies, plans de formació del personal),
l’orientació del pressupostos a les línies d’acció prioritàries i la definició mitjançant
els plans estratègics institucionals, de centres i de departaments dels objectius de
futur i els compromisos externs i interns (Contracte programa entre la URV i la
Generalitat per a la millora de la qualitat, acords entre l’equip de govern i els 10
centres i 20 departaments per impulsar la millora de la qualitat de les activitats).

En conjunt, s'ha dotat dels elements necessaris per definir on es vol anar i com, a
la vegada que s'ha estat capaç de fer avançar una universitat que incrementa la
qualitat i la quantitat de les seves activitats any rere any, amb el reconeixement extern
dels agents socioeconòmics.

En aquest context de canvi, des de l’equip de govern s'ha cregut que el rendiment
de comptes és una peça fonamental que cadascú ha de desenvolupar des de la seva
responsabilitat dins de la URV. És per això que, des d’un primer moment, es va voler
emfasitzar la presentació de  l’Informe Anual del Rector al Claustre com un dels fets
rellevants de l’activitat universitària amb l’objectiu que permetés a tots plegats veure
com s'avança i quines accions, amb els subsegüents resultats, s’han anat desenvolupant
a partir de l’impuls donat des de l’equip de govern.

En aquest darrer període s'ha anat fent més palès que les transformacions que les
universitats hauran d'afrontar en els propers anys són profundes. Implicaran canvis
en allòque s'ofereixi, a qui s'ofereix  i com s'ofereix, en la forma de dirigir, organitzar
i gestionar la institució, els processos i els recursos, i comportaran també allò que és
més lent: canvis culturals en els individus i en els col·lectius universitaris.

Tot plegat es deu, fonamentalment, a un canvi substancial d'allò que la societat
(alumnes, empreses, institucions, governs, etc.) espera i necessita d'aquells que
generem, transformem i transmetem el coneixement. Aquesta orientació als diferents
interessats (la societat) es contraposa, fins a cert punt, amb unes organitzacions que
fins ara havíem estat enfocades essencialment a nosaltres mateixos i al
desenvolupament del coneixement pel coneixement. Es podrà estar més o menys
d'acord conceptualment amb el nou rol, en el qual alguns hi veuen el perill de
generar un instrumentalisme per part de la societat que ens pot convertir en proveïdors
de la immediatesa; es podrà estar també més o menys d'acord amb la velocitat
d’aquesta orientació. Però el que sí és cert, i contrastat, és que els canvis s'estan
produint i sembla plausible pronosticar que les universitats que es quedin enrere
deixaran de ser percebudes per la societat com a tals.

Un altre element transcendent per al futur de les universitats és el paper que s'ha
de prendre en la gestió del coneixement. Fins fa poc les universitats érem els principals,
o els únics, agents de l'educació superior i la recerca. Això ja no és així. Hem de
compartir aquest paper no solament amb altres universitats, sinó també amb empreses,
institucions, consorcis, etc. Si es té en compte, a més, que el coneixement és percebut
cada vegada més com un valor socioeconòmic indispensable per al progrés de la
societat, no és estrany que s'hagi de parlar d’una competitivitat per al coneixement i
d’un coneixement per a la competitivitat.

En aquest marc, les universitats han d'impulsar la cooperació i la competència
(en el sentit de rigor i qualitat), esdevenir els agents principals —i així ser reconeguts—
de la gestió en xarxa del coneixement, assumint el rol de nòduls en què intervenen
tots els interessats, amb la finalitat última de posar el coneixement al servei de la
societat.

L'orientació a la societat i la gestió en xarxa del coneixement implica, entre altres
aspectes, que s'ha de ser capaç de:

· Conèixer les necessitats i expectatives dels diferents interessats en les nostres
activitats i donar a conèixer el que fem i per què.
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· Dissenyar i desenvolupar ensenyaments, projectes de recerca i innovació, etc.
tenint en compte aquestes necessitats i integrant-hi tots aquells (de dins i fora) que hi
poden afegir valor.

· Fer de la comunicació un valor que faciliti la permeabilitat interna-externa,
aprofitant les noves tecnologies, i continuar sent uns transmissors de la cultura.

· Retre comptes, des de la nostra autonomia, a tots els que servim directament o
indirectament.

Necessàriament, aquests elements han de formar part de la visió de futur de la
URV. De fet, han estat presents continuadament en diferents accions i decisions que
s'han dut a terme aquest darrer any, les més rellevants de les quals es remarquen en
aquest capítol.

El futur de la URV està condicionat pels contextos de l'educació superior, els
quals, es tornen cada vegada més interdependents. Pel que fa al context extern, s'ha
de començar parlant pel que fa a l'àmbit europeu. Després de les bases que es varen
assentar en la conferència de Bolonya sobre l'educació superior, sembla clar que,
amb un procés lent i de ben segur ple d'esculls, ens anirem apropant en els propers
anys cap a un sistema europeu d'educació superior que es farà progressivament més
permeable. D'acord amb les línies europees traçades, a la URV s'ha impulsat la
mobilitat acadèmica dels alumnes i s'ha continuat apostant per avaluar i millorar la
qualitat dels plans d’estudis i de la docència. Pel que fa a la confluència dels sistemes
de titulacions i cicles d'estudis, un dels elements més importants de l'harmonització
europea, el procés serà més lent i caldrà esperar els avenços que es produeixin, així
com la seva transposició a la legislació educativa que ens afecta. D'altra banda, pel
que fa a la recerca, també estem abocats cap a un espai europeu de recerca comú, de
la mà d'una Unió Europea preocupada perquè Europa està perdent pes respecte
d'altres nuclis investigadors, principalment els Estats Units. En aquest sentit, s'intentarà
en el VI Programa Marc, que començarà a partir del 2002, coordinar millor la política
dels diferents estats membres i enfocar l'acció cap a la creació de xarxes d'excel·lència
científica que puguin desenvolupar recerca capdavantera en els diferents àmbits del
coneixement.

En l'àmbit estatal, s'ha continuat esperant la reforma de la LRU, la qual pot portar
canvis profunds en alguns aspectes claus de la realitat universitària. Pel que fa a la
política universitària catalana, s'ha produït un fet molt rellevant en referència a la
nova programació plurianual d'ensenyaments, el qual ha marcat sensiblement el
darrer període de treball de la URV i ha representat, finalment, un notable progrés
per a la nostra oferta acadèmica. D'altra banda, cal destacar l'impuls important a la
recerca a Catalunya que s'ha emprès mitjançant diferents línies com és, pel que fa a
la política de futur europea, la creació de centres singulars de recerca. Aquí també
s'ha anat perfilant el posicionament de la URV durant aquest any amb els centres
amb què s'estarà més estretament vinculat. Finalment, cal remarcar que s'està a l’espera
d’un nou marc de finançament universitari, que haurà d'entrar en vigor a partir de
l'any 2002, en el qual, a part d'una modificació més o menys significativa del sistema
de finançament bàsic, es continuarà apostant per la fórmula dels contractes programes
per a la millora de la qualitat, com el que ha signat aquest passat novembre la URV
amb la Generalitat.

El context intern ha estat marcat per un treball intens en tots els àmbits de la vida
universitària, fet que permet continuar una transformació de la URV que ens està
posicionant com una universitat capdavantera. Això està sent possible perquè es
prenen decisions claus i s'assoleixen els objectius marcats. L’esforç realitzat provoca
en alguns moments un cert estrès organitzatiu: s’acumulen objectius, millores a
introduir, possibilitats d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia i de donar resposta a les
demandes externes dels diferents agents interessats en la URV. Aquests són aspectes
inevitables en un context de canvi i impliquen especialment concretar mecanismes,
com s'està fent, de planificació i de definició de prioritats, adaptant-les a les possibilitats
i necessitats d’uns i altres. Finalment, és important remarcar que el treball de la URV
està sent reconegut en diferents àmbits i circumstàncies i, sobretot, quan s’han de
prendre decisions que ens afecten. No ha estat una casualitat que la URV hagi estat
la universitat catalana que ha tingut una solució més favorable als seus interessos en
la Programació plurianual d’ensenyaments, ni tampoc ho ha estat la signatura d’un
Contracte programa per a la millora de la qualitat molt satisfactori.

 El Contracte programa suposa un element d'alineament entre els objectius interns
de la URV i els de la societat, expressat a través dels seus representats. Des del vessant
econòmic, té un significat de reforç del finançament públic rebut a canvi de l'increment
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efectiu de la qualitat. La consecució dels objectius que es plantegen en el Contracte
programa, alguns ja assolits actualment i altres que s'estan desenvolupant, serà avaluat
a finals d'aquest any. La signatura d'aquest Contracte programa suposa un reforçament
de la direcció estratègica empresa per la URV.

 L’any 1999, els 10 centres i 19 departaments (actualment 20) de la URV havien
elaborat els seus plans estratègics, en els quals reflectien el seu posicionament sobre
els àmbits que els pertoquen i les línies d'actuació per a la millora de la qualitat.
Després d’una anàlisi d’aquest plans i del Pla Estratègic de Qualitat de la URV, així
com dels resultats de les avaluacions realitzades dels ensenyaments, la Junta de Govern
va definir 10 objectius marc per a centres i departaments per als propers anys. Cada
centre i departament, tenint en compte aquests objectius marc i els seus propis definits
en el pla estratègic, es va comprometre, a través d’un contracte programa amb l’equip
de govern, a realitzar un seguit d’accions durant el curs 2000-01. Per incentivar i
impulsar la realització d’aquestes accions es va dotar d’una partida pressupostària de
65 MPTA (390.657,87 €), que es va repartir entre els centres i departaments en funció
de les accions proposades i del seu grau d’acord amb els objectius marc definits.

 Una vegada finalitzat el període marcat, s’avaluaran els resultats de cada centre
i departament i, segons el grau d’acompliment, s’assignarà una part del finançament
prèviament acordat. Això tancarà el primer cicle complet d’implantació de la
planificació estratègica que havíem iniciat ara fa dos anys i mig amb l’aprovació del
Pla Estratègic de Qualitat.

 L'objectiu proposat era que, un cop signat el Contracte programa 2000-2001
amb la Generalitat i els contractes programa amb els centres i departaments, es
definirien en un sol document les principals actuacions a dur a terme pels diferents
agents de la Universitat fins a la finalització d’aquest període de govern. L’objectiu
era enfocar la direcció d’aquest període tenint en compte els compromisos anteriors
i aquells contrets per l’equip de govern en el seu programa que encara no s’han
desenvolupat. Així doncs, en la sessió de la Junta de Govern del darrer maig es va
aprovar el Pla Director d’Actuacions 2001-2002, en què es concreten les línies
d’actuació i accions a impulsar properament, un bon nombre de les quals ja estan
iniciades o en estudi.

El projecte de definició del nou mapa d'ensenyaments de la URV ha estat el més
rellevant d’aquest darrer any i, probablement, un dels més importants que la URV ha
encarat en aquest període de govern. En primer lloc, perquè l’oferta educativa d’una
institució dedicada a la formació superior com és la universitat és, sense cap mena
de dubte, la base de la seva raó de ser. En segon lloc, per la complexitat inherent del
tema que ha comportat haver de realitzar unes anàlisis rigoroses de les possibilitats i
tenir en compte els interessos de diferents agents amb els quals s’ha interaccionat. I,
en darrer lloc, perquè el resultat final ha estat molt satisfactori per a la URV i s’ha
demostrat, una vegada més, la capacitat d’elaborar entre tots projectes de futur
coherents i viables.

Des de la creació de la Universitat Rovira i Virgili no s’havia fet una reflexió
global de quins ensenyaments es volien per poder consolidar la URV dins el sistema
universitari de Catalunya. En el programa de govern, i després en el Pla Estratègic de
Qualitat, es posava èmfasi especial en la necessitat d'una definició en aquest sentit.
La reflexió s’inicià, d’una banda, a través de l’anàlisi que els centres varen realitzar
sobre els possibles nous ensenyaments i que van reflectir en els seus plans estratègics.
D’altra banda, es va elaborar un ampli estudi sobre les necessitats i perspectives dels
ensenyaments d’educació superior que preveia elements com la prospectiva de
demanda, les preferències futures, la relació oferta-demanda, l’oferta existent, els
condicionants de l’entorn social i econòmic, etc. Amb aquests elements, i tenint en
compte la posició prèvia definida en el programa electoral, es va elaborar una proposta
de nou mapa d’ensenyaments que considerava, d'una banda, la concreció d’un
posicionament estratègic basat en la diversificació i, alhora, en la singularització de
l’oferta docent, aprofitant al màxim el potencial dels recursos existents i, de l’altra ,
realitzava una anàlisi de viabilitat dels ensenyaments possibles. La incardinació de
l’estratègia i la viabilitat permetia visualitzar quins ensenyaments eren més adients
per respondre a les necessitats de la societat actual i futura, i per orientar l’oferta als
àmbits de futur que han de fer que la URV sigui una universitat sostenible i, alhora,
competitiva i competent.

Continuant amb la voluntat de l’equip de govern de fer del Claustre universitari el
vertader fòrum de discussió política dels aspectes de més transcendència per a la
URV, es va sotmetre a consideració l’estratègia dissenyada. Després de ser aprovada
pràcticament per unanimitat, es va materialitzar en la proposta d'un nou mapa
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d’ensenyaments, que fou aprovada per la Junta de Govern i el Consell Social,
prèviament negociada amb la Direcció General d’Universitats, a la qual cal agrair la
receptivitat que va mostrar als estudis i propostes que la URV va presentar.

El nou mapa d’ensenyaments preveu la programació d’implantació de nous
ensenyaments per als propers anys, deixant-ne alguns en estudi, pendents de l’evolució
que pugui tenir la demanda. Cal remarcar també que algunes de les peticions no van
poder ser ateses i que caldrà, en el futur, seguir treballant per fer evident la necessitat
d’implantació. L’important, però, és que el nou mapa permet diversificar l’oferta amb
ensenyaments com Història de l’Art, i accedir a nous àmbits de futur amb ensenyaments
de Comunicació i de Telecomunicacions. També reforça la singularització de l’oferta
amb estudis com Nutrició i Dietètica, i l’enfocament, amb estudis com Turisme, a
sectors estratègics que havien estat marcats. Globalment, permet incrementar l’oferta
docent amb estudis d’alta demanda facilitant el manteniment, en els anys propers,
d'un nombre d’alumnes adequat per a la sostenibilitat de la URV.

En resum, es pot dir que s'ha aconseguit un mapa d'ensenyaments que permet a
la URV posicionar-se en primer línia de l'oferta docent de les universitats catalanes,
amb una previsió de superar els 45 ensenyaments en tots els àmbits del saber: les
humanitats, les ciències socials, les ciències de la salut, les ciències experimentals i
la tecnologia.

Dins de la programació prevista d'implantació de nous ensenyaments, la nova
oferta d’ensenyaments per al 2001-02 preveu la implantació del primer cicle
d’Economia (ja se n’impartia el segon cicle) a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques, amb un primer
cicle comú amb Comunicació Audiovisual i Periodisme i la llicenciatura d’Història
de l’Art a la Facultat de Lletres, i la diplomatura de Treball Social i la llicenciatura (de
només segon cicle) en Ciències del Treball a la Facultat de Ciències Jurídiques. Després
d'aprovar les respectives memòries de creació, en la darrera Junta de Govern es van
aprovar els plans d'estudi d'aquestes titulacions (pendents d’una revisió final de la
Comissió d’Ordenació Acadèmica i les memòries econòmiques. Ara caldrà fer un
esforç perquè la seva implantació sigui un èxit i serveixi per satisfer les demandes
dels estudiants de les comarques i d'arreu.

Pel que fa a l'oferta de places en els centres integrats de la URV, es va fer una
reordenació general que globalment implica un augment de 120 places, 70 de les
quals pertanyen a ensenyaments de primer i primer i segon cicle i 50 a ensenyaments
de segon cicle. Per realitzar el nou mapa d'oferta de places, es va tenir en compte
l'efecte dels nous ensenyaments sobre ensenyaments ja implantats i l'evolució de la
demanda.

L’any anterior es van aprovar en Junta de Govern les directrius per a la reforma
dels plans d’estudis amb les finalitats, entre altres, d’adequar les titulacions a les
demandes socials, millorar l’arquitectura curricular (disminució de la càrrega lectiva
i la fragmentació, etc.) i incrementar les habilitats dels alumnes i l’aprenentatge pràctic.
Es volia reflectir en els plans d'estudi un dels segells de qualitat de la URV, per la qual
cosa aquest ha esdevingut un procés transcendent i prioritari per a la Universitat. Els
centres encetaren els treballs ja fa uns mesos i, a hores d'ara, ja s'ha aprovat la
reforma dels plans d'estudis de les llicenciatures d'Antropologia Social i Cultural
(només segon cicle), Geografia, Història, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i
Filologia Anglesa.

 El compromís institucional d'avaluar la qualitat dels ensenyaments de la URV ha
continuat duent-se a terme dins de la programació anual d’avaluació d'ensenyaments
que coordina i dirigeix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
A finals d'enguany, la URV haurà avaluat pràcticament tots els seus ensenyaments i
haurà aprovat els corresponents plans de millora. Les avaluacions suposen una reflexió
i anàlisi sobre el que s'està fent, i serveixen per posar de relleu els punts forts i les
millores a introduir per incrementar la qualitat dels ensenyaments.

Pel que fa al desplegament de la docència virtual, un dels objectius que té plantejats
el projecte URV@prop és l’apropament de la docència a casa o a la feina mitjançant
la creació d’un campus virtual. Estant el projecte molt avançat, el futur descansa
fonamentalment en la producció de continguts docents concebuts específicament
per extreure el màxim profit de les possibilitats que ofereixen els entorns multimèdia
que l’actual tecnologia posa a l'abast.

Dos són els motius principals que inciten a desenvolupar la docència virtual com
un eix estratègic de l'acció de govern: la qualitat docent i la formació continuada.
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El Campus Virtual de la URV constituirà l’espai comú d’accés a tots els materials
docents amb suport multimèdia, desenvolupats ja sigui com a suport de la docència
presencial o com a substitutiu parcial o total d’aquesta. El Campus Virtual ha d’estar
estructurat de manera que cada usuari hi trobi un entorn personalitzat, lligat al seu
perfil. L’impuls de la docència virtual a la URV amb les finalitats esmentades requereix
posar a l’abast del professorat mitjans específics i, sobretot, suport qualificat, tant
tècnic (audiovisual, informàtic, multimèdia...) com pedagògic. És per això que l'equip
de govern va creure essencial per al projecte docent de la URV la creació del Servei
de Recursos Educatius, que va ser aprovat en la darrera Junta de Govern.

 Pel que fa a la millora de la interacció dels alumnes amb el món laboral, la gran
majoria dels plans estratègics dels centres han considerat que calia enfortir i potenciar
la interacció dels alumnes amb el món laboral, per la qual cosa han dedicat esforços
a augmentar el nombre i la qualitat de les relacions amb agents externs per tal de
facilitar l’aprenentatge laboral durant els estudis. És una iniciativa cada cop més
generalitzada i que s’està convertint en una pràctica referent de la URV. Altrament,
s’han desenvolupat durant aquest curs els acords de la Junta de Govern en el sentit
de normalitzar els contractes en pràctiques i el seu registre.

 L’any passat s’havia aprovat en Junta de Govern les línies marc de l’acció tutorial
a la URV, en la quals es preveia la realització de tutories als alumnes abans, durant i
després dels estudis. Els centres havien d’elaborar, atenent les seves especificitats, el
model propi a partir del marc aprovat. Alguns centres ja han definit com es
desenvoluparà aquesta acció tutorial, mentre que altres estan ultimant les fases de
discussió. En tot cas, caldrà que estigui enllestit per al curs vinent per iniciar la
implantació. Això no obstant, el desplegament de l’acció tutorial durant aquest període
ha estat important i ha permès una pràctica generalització de les tutories en els diferents
ensenyaments de la Universitat, afavorida per les activitats realitzades dins el pla de
formació del personal acadèmic que han fet possible que molts més professors/es
disposin de metodologies eficients per a l’acció tutorial. Aquest ha de ser un dels
elements importants de l’acció docent de la URV i que s'ha de convertir en un referent.

El doctorat representa un dels elements clau de la universitat, ja que hi conflueixen
la formació al més alt nivell i la recerca. Per la URV conforma una de les estratègies
prioritàries de futur per poder ser una universitat de primera línia. En aquest sentit,
era un compromís adquirit per l’equip de govern el desenvolupament d’una política
de qualitat del doctorat articulada mitjançant una nova normativa d’estudis de doctorat.
L'estratègia del doctorat i les noves regles del joc han estat extensament debatudes
per la comunitat universitària en el si dels departaments i a la Comissió de Doctorat.
Finalment, la normativa ha estat aprovada per la Junta de Govern en la seva sessió del
26 de febrer de 2001.

La URV planteja una doble proposta estratègica respecte als estudis de doctorat.
Per una banda, el reconeixement del doctorat com un cicle formatiu rellevant a la
URV. Com a objectius específics, es planteja la millora dels estudis i programes de
doctorat, el foment de la interrelació dins la URV i amb altres departaments de diferents
universitats, la dotació d’elements incentivadors de la qualitat en aquests estudis, la
potenciació de la recerca i la potenciació de la transferència de coneixements i
tecnologia a través dels programes de doctorat. La millora d’aquests estudis es plasmarà
en diversos aspectes, entre els quals destaquen la qualitat en la formació de bons
investigadors com a objectiu prioritari, la definició dels recursos humans i econòmics
que s’hi dediquen i el tractament detallat de tots els aspectes organitzatius.

D'altra banda, i com a resultat del procés d’incentivació global de la qualitat, la
URV donarà suport a tots els processos de millora que incorporin els programes, tot
considerant la situació de partida dels diferents departaments universitaris. També,
de forma particular, aquells estudis de doctorat que assoleixin una qualitat docent i
investigadora de primer nivell, seran els anomenats estudis de doctorat singulars de
la URV. Per iniciar els programes de suport als doctorats, el pressupost aprovat per
enguany s’ha incrementat des de 17 MPTA fins a 40 MPTA (240.040,84 euros).

Amb la definició d'una política de qualitat del doctorat innovadora, la URV fa un
pas endavant per millorar la seva docència, al mateix temps que compta amb un
instrument valuós per tal que els departaments de la URV puguin fixar la seva estratègia.
Ben recentment, la Comissió de Doctorat ha acabat el procés de quantificar els
indicadors de la qualitat en els programes de doctorat, per tal de portar a terme una
política de donar suport a les diferents propostes que respongui als criteris de qualitat
que es volen aconseguir. Els nous programes de doctorat ja s'han presentat sota la
nova normativa.
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 Ara fa dos anys es varen aprovar les línies de política científica de la URV amb
l'objectiu fonamental d'incrementar la qualitat i la quantitat de la producció científica.
Posteriorment, es varen desplegar els instruments horitzontals per fer-la efectiva, i els
resultats que s'han obtingut han estat positius. Ara es planteja no solament mantenir
l'esforç iniciat, sinó també potenciar encara més els programes que s'han implantat.
Recentment, però, s'han produït externament, en els àmbits català, estatal i europeu
posicionaments de política científica que ens fan veure necessari reforçar els
plantejaments de la URV incidint en un vessant més vertical, és a dir, potenciant
estratègicament aquells grups que puguin assolir uns estàndards d'alta qualitat i
reconeixement internacional. La concreció d'aquesta estratègia implica iniciar un
estudi aprofundit de la realitat externa i de les possibilitats internes, per tal de poder
planificar i orientar recursos envers les línies i grups que tinguin possibilitat d'assolir
els nivells desitjats. Enguany, l'equip de govern impulsarà la definició de les condicions
per concretar aquesta estratègia, consensuades pels membres de la Comissió
d'Investigació i Relacions Internacionals, i les farà transparents a tota la comunitat
universitària.

 Una de les estratègies de política científica del Departament d'Universitat, Recerca
i Societat de la Informació (DURSI) ha estat la creació de centres de recerca singulars
a diferents punts de Catalunya, d'acord amb les especificitats  del territori i procurant
vincular-los amb el món universitari. Pel que fa a la participació de la URV en instituts
de recerca, a l'entorn de la URV han reeixit dos projectes d'aquestes característiques,
l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Català d'Investigació Química.
L'estratègia de la URV és la de procurar la major involucració de la Universitaten
aquests centres per originar les màximes sinergies  possibles, tenint en compte que la
temàtica s'orienta a línies de treball que tenen a la URV grups de recerca de trajectòria
consolidada.

 L’elaboració del Pla Director dels Serveis Centrals de Suport a la Recerca, el
Servei de Recursos Científics (SRC) i el Servei de Recursos Tècnics (SRT), responia a
un compromís electoral de l’equip de govern, que també quedava reflectit
posteriorment en el Pla Estratègic de Qualitat i en les línies de política científica. Els
objectius que es plantejaven eren múltiples. D’una banda, calia revisar, després d’uns
anys des de la seva creació, el desenvolupament de les activitats d’uns serveis que
havien evolucionat significativament des dels inicis, que aglutinen actualment
equipaments científics amb un valor inventariat superior als 400 MPTA i que compten
amb personal tècnic altament qualificat i especialitzat. En segon lloc, calia integrar
la política científica de repartiment de recursos que s’està desenvolupant a la URV
tenint en compte el suport que reben els grups a través de l’ús de l’SRC i l’SRT. En
tercer lloc, calia posicionar els serveis de suport a la recerca dins dels marcs de les
polítiques científiques dels governs i de l’excel·lència de la qualitat que persegueix
la política estratègica de recerca de la URV. Finalment, el procés de revisió de l’SRC
i l’SRT conflueix en el temps amb la construcció del nou edifici al campus Sescelades
i era un bon moment per fer els plantejaments de futur necessaris.

 El Pla Director aprovat per la Junta de Govern reorganitza els serveis creant una
estructura única de suport centralitzat a la recerca, el Servei de Recursos Científics i
Tècnics (SRCT), reafirma el rol central de suport a la recerca i preveu a través d’una
estructura organitzativa flexible la incorporació d’unitats tècniques autònomes
específiques creades per donar resposta a la demanda externa de serveis no coberts
per la iniciativa privada de l’entorn. D’altra banda, la presència de l’SRCT al campus
Sescelades li ha de permetre jugar un paper rellevant en la configuració del futur Parc
Científic de la URV.

La Fundació URV (FURV) va ser creada per la URV amb l'objectiu general de
canalitzar la transferència de coneixements de la URV, i té com un dels àmbits de
treball més rellevants la formació continuada. Durant aquest darrer any s'ha definit
el model general de funcionament de la formació continuada per part de la URV, el
qual s'ha plasmat finament en el conveni URV-FURV, que té com a finalitat encarregar
a la FURV la coordinació, gestió, desenvolupament i promoció de la formació
continuada de la URV.

Aquest ha de ser un primer pas per facilitar a les activitats de formació continuada
el marc adient per al seu desenvolupament d'acord amb les necessitats de la societat,
aprofitant les potencialitats de la URV. Les etapes inicials estaran marcades per les
necessàries adaptacions dels processos de gestió, per tal d'esdevenir progressivament
un centre de canalització d'aquestes activitats, de les quals aspira a ser referent en el
territori.
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En el Pla Estratègic de Qualitat de la URV es considerava la necessitat d'elaborar
un Pla Integral de Comunicació. L'impuls del Pla el va donar la consciència, per part
de l'equip de govern, de la importància de la comunicació en els processos clau de
la URV i, consegüentment, de la seva incidència sobre les activitats i els resultats de
la Universitat. Un equip de persones de la URV es va encarregar d'elaborar-lo, després
d'unes fases de diagnosi i d'anàlisi; finalment, el treball es va plasmar en un document
presentat a la Junta de Govern.

El Pla de Comunicació de la URV remarca el paper de la comunicació com a
element fonamental per al procés de canvi de la URV, emfasitza el seu rol com a
sistema neuràlgic de l’organització, com a nexe amb tots els interessats en la URV i
com a fonament per a la cooperació i la gestió del coneixement. En conjunt, s'hi vol
reflectir el paper estratègic de la comunicació en tots els àmbits d'una organització
complexa com és la URV.

En la fase de diagnosi es va realitzar un ampli treball de camp, en el qual es van
recollir dades d'alumnes de la URV, alumnes de secundària i famílies, professors i
personal d'administració i serveis de la URV, càrrecs acadèmics i persones rellevants
d'institucions i empreses de l'entorn. Tenint en compte l'anàlisi dels resultats, els
objectius i compromisos de futur marcats i el context actual de la comunicació, es
varen traçar tres eixos estratègics d'actuació: el primer, anomenat de proximitat, està
dirigit a incrementar les relacions de benefici mutu amb tots aquells possibles
interessats en les activitats de la URV; el segon, de projecció, s'enfoca a millorar la
imatge corporativa i transmetre eficientment a l'exterior els resultats de les nostres
activitats; el tercer eix, de comunitat, preveu les línies d'actuació per millorar la
comunicació interna. Finalment, es fa una remarca important en el paper de les
noves tecnologies per afavorir transversalment els diferents eixos d'actuació definits.

Pel que fa als afers i les decisions judicials relacionades amb el conflicte de l’ús
de la llengua a les PAAU i sobre el Reglament d'ús de la llengua catalana a la URV, la
coincidència en el temps d'aquests processos ha promogut un conflicte sobre la
llengua catalana i els drets lingüístics, amb la URV com a protagonista, que ha agafat
unes proporcions considerables i que distorsiona notablement la realitat d’una
institució que conviu sense conflictes lingüístics. La situació ha provocat una resposta
institucional, ciutadana i universitària força unànime i majoritària de suport a la URV.

Pel que fa al Reglament d'ús de la llengua catalana a la URV, aprovat pel Claustre
de gener de 1999, i recorregut per Convivència Cívica Catalana (CCC) i Professors
per a la Democràcia, el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona va emetre una
sentència el passat 29 de juny de 2000 per la qual declarava ajustat a dret el Reglament
impugnat, excepte els articles 3.4 (parcialment); 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 i 5.7 pel que fa a
l’expressió "domini lingüístic"; 5.10, 5.11 i 6.1.  Aquesta sentència podia considerar-
se com una victòria de la Universitat, per tal com reconeix la seva capacitat normativa
en l’ús de la llengua i declara la major part del Reglament ajustat a dret. Per això el
Consell Rectoral va prendre la decisió de no presentar un recurs d’apel·lació al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ja que els articles suspesos eren poc
transcendents a l'hora d’aplicar la política lingüística marcada pel Parlament de
Catalunya.

Tanmateix, les associacions recurrents, Convivència Cívica Catalana i Professors
per a la Democràcia, van presentar un recurs d’apel·lació el 27 de juny de 2000,
recurs que el passat 18 de gener el TSJC va resoldre amb una sentència
extraordinàriament primmirada i rigorosa que suprimia addicionalment els articles
4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.12, 6.6 i 6.7 perquè considerava que no s’ajustaven
estrictament a la Llei de política lingüística del Parlament català.

Vista la sentència definitiva, el Consell Rectoral va entendre que calia modificar
el Reglament inicial i presentar una nova proposta, aprovada per la Comissió de
Política Lingüística de la URV, al Claustre del maig de 2001. En aquesta proposta se
segueix respectant bàsicament l’esperit del Reglament que fou aprovat el 1999, per
bé que absolutament i estrictament ajustat al que determina la sentència del TSJC,
com no podia ser d’altra manera. El nou Reglament esdevindrà una eina valuosa de
normalització en l'ús del català en un país que encara necessita que les seves
institucions es dotin d'aquests instruments per poder refermar legítimament la seva
identitat no excloent, i creiem també que aquest acord acabarà definitivament una
llarga polèmica, artificialment creada, ja que la convivència lingüística ha continuat
sent absolutament normal a la URV.

D'altra banda, i pel que fa al conflicte derivat de l'ús de la llengua catalana a les
proves d'accés a la Universitat, poques novetats hi ha a l'hora d'emetre el present
informe, atès que en el que es va redactar l'any 2000 es va donar comptes
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detalladament de tot el procés fins al moment de l'última actuació judicial duta a
terme en aquell moment: el recurs de queixa interposat pels advocats davant
l'Audiència Provincial el 6 d'abril de 2000.

El catàleg de llocs de treball del PAS és una peça clau per al bon funcionament de
la URV, atès que s'hi reflecteixen l'estructura de gestió de la Universitat i tots els llocs
de treball i les seves característiques. Ara fa un any i mig es va derogar una part de
l'anterior Catàleg i, després d'un procés de negociació, es va poder donar per tancat.
La tasca que s'ha desenvolupat aquest darrer any ha tingut dos components importants:
d'una banda, calia elaborar un nou catàleg que contribuís a millorar la qualitat i els
resultats de les activitats i serveis que presta la URV, i de l'altra, era necessari recuperar
la confiança entre l'equip de govern i el PAS, que havien tingut un notable
distanciament arran del procés de derogació.

L'elaboració i subsegüent aprovació del Catàleg per fases ha facilitat força poder
arribar als acords necessaris entre les diferents parts. En primer lloc, es va concretar
l'estratègia del nou model organitzatiu i el dimensionament de la plantilla.
Posteriorment, es van definir els llocs de treball, a partir d'uns criteris basats en
indicadors per centres i departaments, la categoria de les places i el sistema retributiu.
Finalment, es van aprovar les fitxes de tots els llocs de treball que descriuen les
funcions i tasques a desenvolupar i els coneixements, capacitats i habilitats requerides.

L'equip de govern és conscient que la qualitat de les persones és la base de totes
les qualitats i que un dels elements claus de la qualitat dels recursos humans és la
seva formació. Així, es va activar l'elaboració del Pla de Formació del PAS. El Pla
tenia, però, com a antecedent necessari la definició d'un nou model organitzatiu i
d'un nou Catàleg del PAS, ateses les evidents implicacions que  ambdós comporten
amb el Pla.

El Pla de Formació del PAS (PFPAS), aprovat per la Junta de Govern, defineix una
política de formació, uns àmbits que emmarquen les accions de formació i descriu
en el Reglament les diferents accions operatives que es duran a terme en la seva
implantació. Els objectius que persegueix són els de garantir que les persones tinguin
les competències òptimes per desenvolupar les funcions assignades dins de
l’organització, permetre que el personal d’administració i serveis adquireixi
competències per al seu desenvolupament professional i contribuir al seu creixement
com a individus.

Per assolir aquests objectius, defineix diferents tipologies de formació orientades
a l'increment de competències per desenvolupar funcions en els llocs de treball
assignats, a l'adquisició d'un coneixement ràpid de competències necessàries per
ocupar un lloc de treball de nova creació i/o de nova assignació (formació d’acollida
al lloc de treball), a l'obtenció de competències addicionals a les del lloc de treball
que puguin ser aplicables en el desenvolupament professional i, finalment, aquella
orientada al creixement com a individus de les persones.

Al llarg d’aquest mandat, s’han aprovat i desenvolupat diferents instruments de
política de professorat, com el model de càlcul de plantilla, la Normativa de professorat
i el Pla de formació, tots ells bàsics per fer front a les necessitats i reptes plantejats.
Ara és el moment d’establir un document de política de professorat, que es portarà
properament a aprovació de la Junta de Govern, que, a més de donar una visió
global de la política que està seguint la URV, inclourà el desenvolupament del Pacte
de dedicació, un nou model de càlcul de la càrrega docent i el Pla d'Incorporació
d'Investigadors i Doctors.

En la darrera Junta de Govern es va aprovar un altre element significatiu en aquesta
política, el Pla d’incentius a la renovació del professorat. L'objectiu, aprofitant la Llei
27/1994, que va suposar un canvi pel que fa a l’edat de jubilació dels funcionaris
dels cossos docents universitaris, és proposar un pla d’incentius a la renovació de
professorat a través de jubilacions anticipades, per tal de poder destinar les dotacions
pressupostàries alliberades a la  promoció i la renovació. Però també possibilita un
aspecte de millorament social com és la jubilació anticipada, després d’un
considerable nombre d’anys de servei.

En el curs anterior es va aprovar el Pla de Formació del Personal Acadèmic (PFPA),
convençuts que era un instrument indispensable per assolir molts dels objectius que
tenim plantejats: acció tutorial, introducció de les noves tecnologies en la docència,
millora de les metodologies d'aprenentatge, habilitats de gestió d'informació, etc. En
el curs 1999-2000 van ser un total de 358 assistents a 15 cursos de caràcter general
i 9 de caràcter específic sol·licitats pels departaments. L'elaboració d'una enquesta
de necessitats, que es va enviar a tots els centres i departaments perquè es distribuís
entre el professorat, ens va permetre definir amb més criteris la programació per al
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curs actual, fent especial incidència en les noves tecnologies i la seva aplicació a la
docència, el millorament de la qualitat docent i la gestió de projectes de recerca. La
valoració d'aquests quasi dos anys de desplegament del PFPA és molt positiva i estem
segurs que esdevindrà, tal com s'esperava, un element clau per a la millora de les
nostres activitats.

Referent a l'actualització de la plantilla docent, es va realitzar el càlcul de la
càrrega docent per a cada ensenyament i la seva translació posterior a força docent,
per determinar el cost de les plantilles teòriques per departaments. És evident que
s’ha produït un ajustament de la plantilla a les necessitats docents, així com un
reajustament entre departaments, que ha permès assolir una situació sostenible i
equilibrada entre els diferents departaments. El risc que es corria en cas de no haver
realitzat aquest esforç era doble: d’una banda, arribar a una situació de creixement
de la plantilla absolutament insostenible, que hauria produït una rebaixa del capítol
de despesa corrent i, per tant, de la qualitat en la docència i en la recerca; de l’altra,
un greu desequilibri entre departaments, que hauria perjudicat aquells que es
relacionen amb els nous ensenyaments amb un major creixement i alumnat.

Després de dos cursos acadèmics aplicant el model de càlcul de plantilles aprovat
per la Junta de Govern, és necessari fer un cert replantejament del tema, atès que els
problemes inicials estan en vies de solució i la davallada demogràfica implica un
decrement continu de la càrrega docent i, consegüentment, de necessitats de plantilla
per cobrir-la, si es manté el dimensionament de grups actual. Durant el proper curs,
es presentaran uns paràmetres revisats per al càlcul de plantilla que permetran
l'adaptació a la nova situació sense modificar els criteris generals, que continuen
sent vàlids i equitatius.

 El model actual de finançament de les universitats no resol adequadament les
necessitats i els reptes que hi ha plantejats. Les universitats de nova creació com la
URV, a més de les limitacions que presenta el marc actual, tenen uns problemes
estructurals lligats al procés de creació que afecten de manera desfavorable el nostre
finançament. En aquest context, el sistema universitari català en general, i la URV en
particular, necessita una revisió del finançament per resoldre mancances bàsiques a
les quals s’ha de fer front. Segons el compromís que va fer el Govern de la Generalitat
davant el Parlament de Catalunya, el nou model de finançament universitari es
presentarà properament i tindrà efectes en el pressupost del 2002. En aquest model
hi haurà una revisió del que s'anomena finançament bàsic, que en el cas de la URV
hauria de tendir a un creixement substancial respecte a l'actual, i pel que sembla es
mantindrà la fórmula del finançament addicional a través de contractes programa
definits a partir de compromisos de millora.

A l'espera del nou model, el Contracte programa 2000-2001 entre la URV i la
Generalitat per a la millora de la qualitat ha suposat un finançament addicional del
DURSI a la URV per a aquest període de 275 MPTA (1.652.783, 29 €), que es con-
cretaran en dues aportacions de 125 milions de pessetes i 150 milions de pessetes,
corresponents a l’exercici 2000 i 2001, respectivament. Aquestes aportacions seran
consolidables totalment o parcial dins de la subvenció nominativa (el finançament
bàsic públic) del DURSI a la URV dels pressupostos successius. La Comissió de
Seguiment del Contracte Programa proposarà la consolidació de les respectives
aportacions, les quals seran finalistes i aniran destinades als programes següents,
amb els imports indicatius que es mostren en el quadre següent.

2000       2001        TOTAL
1.    Programa de Millora del Professorat 20            15 35
2.    Programa de Millora del PAS 55          110          165
3.    Programa de Despeses Induïdes 50            25            75
                                                     TOTAL      125         150          275
                                                                            Xifres en MPTA

Addicionalment, ara fa uns mesos la URV va obtenir la concessió de fons FEDER
per cofinançar activitats de la Universitat. En concret s'han aconseguit un total de
730,7 MPTA (9.391.595,45€), repartits en 231 MPTA per a la xarxa de comunicacions,
149,7 MPTA per a equipament científic i 350 MPTA per a les obres de les facultats de
Química i Enologia. Aquestes quantitats provenen a parts iguals de la Universitat i de
la Unió Europea. S'ha avançat en relació amb convocatòries anteriors, ja que l’import
per obres és lleugerament superior; es mantindrà el d’equip científic i s'ingressarà
una nova partida per fer front a les necessitats en tecnologies de la informació i la
comunicació, la qual cosa permetrà acabar l’ambiciós projecte URV@prop i configurar
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definitivament la intranet pròpia de la URV, el portal URVnet.
D'altra banda, cal comentar la importància del Conveni per a la contenció del

dèficit i el deute de les universitats públiques, que es va signar amb el Ministeri. El
que havia de ser un pla d'estabilització i promoció del professorat ha acabat sent un
conveni per a la consecució de l'equilibri pressupostari i la contenció de l'endeutament
de les universitats. Cal recordar que aquest neix, també, per finançar les conseqüències
econòmiques que es deriven del RD 74/2000: increment del complement específic
dels TEU, ampliació del nombre màxim de trams de recerca i de docència a 6 i
reconeixement del component de mèrits docents del professorat provinent de
l'ensenyament no universitari. El resultat final, doncs, no té res a veure amb el Pla
d'Estabilització i Promoció del Professorat promès, sinó que es dota de recursos les
universitats per fer front als increments salarials previstos al Reial decret esmentat i
per pal·liar els possibles dèficits universitaris. Les quantitats assignades a la URV són
de 87, 93 i 69 MPTA per a les anualitats respectives del 2000, 2001 i 2002. Queda
pendent, però, la consolidació d'aquest finançament, ja que, en principi, l'acord
només té vigència fins al 2002. En conseqüència, resulta impossible fer cap pla de
promoció ni d'estabilització atès que la seva consolidació no està assegurada.

Pel que fa al tancament del pressupost 2000, s'havia plantejat millorar el termini
per poder avançar-ho uns mesos respecte al que era habitual. Aquest objectiu s'ha
pogut acomplir i els comptes del tancament del 2000, es van poder presentar a la
Junta de Govern d'aquest mes de maig. Econòmicament, el pressupost del 2000 s’ha
liquidat d’acord amb les bases d’execució del pressupost aprovades pel Consell Social
el 23 de desembre de 1999. Els drets liquidats del pressupost 2000 han estat de
9.725,0 MPTA, un 7,9% superiors a les de la liquidació de l’exercici 1999, i les
obligacions liquidades han estat de 9.405,9 MPTA, un 7,6% superiors a les de la
liquidació de l’exercici anterior. Com a conseqüència de tot això, el romanent de
tresoreria ha estat de 2.633,8 MPTA, que corresponen a despeses amb finançament
finalista 2.299,4 MPTA i la resta, 334,4 MPTA, a romanent genèric o de lliure
disposició.

El pressupost de l'exercici 2001, com ja va passar amb el de l'any 2000, també es
va aconseguir presentar a la Junta de Govern abans de començar el nou any natural
i, millorant l’any anterior, es va portar també a aprovació la distribució dels
pressupostos de centres i departaments i de biblioteca, cosa que va permetre començar
l’any 2001 amb un funcionament satisfactori quant a pressupostos.

El pressupost anual marca prioritats polítiques i ha de ser un instrument per
desenvolupar els objectius plantejats. Des d’una perspectiva general, el pressupost
del 2001 segueix les línies dels dos pressupostos anteriors. No hi ha grans novetats,
perquè lògicament continua impulsant les prioritats del programa de govern, però sí
que hi ha, com és natural, canvis quantitatius en algunes partides que permeten
impulsar alguns projectes que cal tirar endavant en aquest exercici: captació d'alumnat,
biblioteques i doctorat.

Pel que fa als ingressos, la subvenció nominativa (el finançament públic que rebem
de la Generalitat) segueix amb la tònica dels darrers anys i només s’incrementa amb
l’IPC; tanmateix, gràcies a la signatura del Contracte programa per a la millora de la
qualitat s'ha pogut incloure els ingressos previstos com a ingressos addicionals, la
qual cosa ha permès augmentar les despeses. Les taxes han tingut un lleuger increment
i s'ha continuatamb la tendència dels exercicis anteriors d’intentar reflectir en el
pressupost de la forma més exacta possible la recaptació prevista per al 2001, la qual
cosa ha permès augmentar lleugerament aquesta partida. També, i seguint amb la
mateixa dinàmica d’intentar ajustar el pressupost a la realitat de la forma més exacta
possible, s'han introduït els ingressos per contractes i projectes de recerca que hi ha
previstos per al 2001. No ha estat possible, a diferència de l’exercici anterior, incloure
cap ingrés pel capítol d’inversions, perquè en el moment de l'aprovació del pressupost
2001, el DURSI encara no havia aprovat el contracte programa d’inversions per als
anys vinents.

Com a resum, el pressupost 2001, que arriba a la xifra total de 7.490 MPTA
(45.015.806,62€), és un bon pressupost per a la URV, equilibrat, sense cap expecta-
tiva de dèficit, que permet atendre les nostres prioritats i que ens permetrà aconseguir
els objectius que ens havíem proposat.

 L'elaboració de l’inventari de béns mobles i immobles de la URV, i el seu posterior
manteniment actualitzat, és un element imprescindible per a la implantació d’un
model de gestió de comptabilitat patrimonial o de partida doble i per a la gestió
correcta dels recursos materials. Aquest era un compromís i una necessitat manifesta
per afrontar a la URV .
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 Des del novembre de 1999 fins a l’abril de 2000 es va realitzar el treball de camp
de l’inventari patrimonial, visitant totes les instal·lacions de la URV, i identificant i
classificant tots els béns. En aquest procés es varen identificar, classificar i etiquetar
un total de 40.187 elements. El resultat de la valoració econòmica posterior va resultar
en un valor venal de 10.384.118.960 PTA (62.409.811,88 €).

A la sessió del 23 d’octubre del 2000, abans de cloure el Contracte programa
d’inversions 1996-2000, la Junta de Govern va estudiar i prioritzar les inversions en
infraestructures que havien de ser cobertes en el proper Contracte programa. En una
programació inicialment feta a quatre anys (2001-2004), la Junta de Govern va acordar
que el nou Contracte programa havia de preveure, en primer lloc, la conclusió de
totes les obres en desenvolupament al campus de Sescelades: escoles d’Enginyeria i
d’Enginyeria Química, facultats de Química i Enologia, edificis comuns (biblioteca,
Aula Magna i edifici d’administració) i Servei de Recursos Científics i Tècnics, amb
una valoració global de 6.629 MPTA (39.841.092,40 €). En un segon bloc
d’actuacions, les prioritats se centraven en la construcció d’un nou edifici per a la
Facultat de Lletres i de la Casa de l’Estudiant, ambdós al campus Centre, en l’edifici
d’ampliació del Rectorat i en les obres de reforma de la Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut, amb una valoració global de 2.959 MPTA (17.783.948,17 €) per un total
previst de 9.588 MPTA (57.625.040,57 €).

El desenvolupament dels campus de la URV és una necessitat bàsica i ineludible
per poder oferir uns serveis de qualitat. El darrer pla d'inversions va permetre tirar
endavant la majoria dels objectius previstos, encara que la URV es troba lluny de
tenir uns emplaçaments definitius per a un bon nombre de facultats, departaments i
serveis.

En aquest darrer període, al campus Sescelades, a Tarragona, s'ha avançat força
en l'edificació de les escoles superiors d'Enginyeria i es pot dir que properament
s'aniran finalitzant els edificis de laboratoris docents, departaments i aularis, amb
l'objectiu que el curs 2001-02 es pugui iniciar al nou campus. Pel que fa a les facultats
de Química i d'Enologia, les obres van a bon ritme d'execució, igual que el Servei de
Recursos Científics. D'altra banda, cal remarcar que el projecte de la biblioteca del
campus es va replantejar i comptarà amb un pressupost de 704 MPTA (4.231.125,21
€), esperant que s'executi l'obra en un termini de mitjans de l'any 2002.

Pel que fa als altres campus, cal remarcar que s'ha aprovat el projecte de
rehabilitació de l'edifici vell de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i
s'iniciaran les obres properament, i que en el campus de la Part Alta de Tarragona
segueixen lentament les etapes i els tràmits per poder ampliar els espais per al Rectorat
i els serveis centrals. A l’espera d'això, s’ha negociat un contracte de lloguer d’un
edifici adjacent al Rectorat, que possibilitarà l’ampliació de l’espai en uns 400 m2,
suficients per poder desenvolupar amb una relativa normalitat l’activitat dels serveis
centrals, ara força col·lapsats quant a espais.

Per tal de fer possible la posada en marxa dels nous ensenyaments aprovats per al
curs 2001-02, especialment pel que fa a la Facultat de Lletres, actualment amb
instal·lacions prou precàries, l’equip de govern ha negociat el lloguer de l’antic
Seminari, que permetrà des del nou curs acadèmic ampliar en 1.300 m2 els espais
de la Facultat, a l’espera de poder construir el nou edifici.

El projecte URV@prop és una iniciativa ambiciosa que afectarà transversalment,
de manera progressiva, totes les activitats que desenvolupa la URV. Presentat el mes
d'abril del 2000 a la Junta de Govern, es planteja tres grans objectius: l’apropament
a l’usuari de tots els serveis de la Universitat (accés per Internet a serveis de biblioteca,
gestió acadèmica, econòmica, gestió de la recerca, etc.), l’apropament de la docència
a casa/treball de l’estudiant, amb la creació d’un campus virtual i, finalment,
l’apropament de la URV a la societat que serveix, amb la creació del Campus Extens,
concebut com un conjunt d’aules URV creades mitjançant conveni amb els
ajuntaments o ens locals interessats. La primera fase, indispensable, en el
desenvolupament d’URV@prop va ser la renovació de tota la infraestructura de
comunicacions. Així, es va dotar la URV d’una nova xarxa corporativa en fibra òptica
i commutadors ATM connectats a 155 Mbps, actualment operativa.

La segona fase la constitueix l’habilitació d’una via segura per a accés remot a
l’abast de tots els membres de la URV: alumnes, personal d’administració i serveis i
professorat. Aquest projecte ha anat acompanyat del disseny del nou portal de la
URV, que ha de cobrir el primer dels objectius d’URV@prop, el de fer més propers i
accessibles els diferents serveis que ofereix la universitat. El portal, que porta per
nom URVnet, està pensat perquè serveixi d’escriptori de treball, posant a l’abast,
amb un parell de clics, els diferents serveis a què el perfil específic d’usuari dóna
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accés. Addicionalment, ha calgut treballar per tenir un proveïdor de serveis d’Internet
per a accés segur, que serà OASI, l’Organisme Autònom per a la Societat de la
Informació, creat ensems per la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona,
la Confederació Empresarial de Tarragona i la URV. Com a continuació d’aquest
projecte, en un futur proper els membres de la URV podran disposar de lectors
específics que els permetran d’autenticar-se mitjançant el carnet universitari: la targeta
intel·ligent (xip) creada amb la participació de Caixa Tarragona.

Amb la infraestructura de comunicacions a punt i havent  resolt amb garanties de
seguretat l’accés remot als serveis, l’assoliment del segon dels objectius plantejats
per URV@prop és l’apropament de la docència a casa i/o al treball mitjançant la
creació d’un campus virtual. Aquest projecte descansa fonamentalment en la
producció de continguts docents concebuts específicament per extreure el màxim
profit de les possibilitats que ofereixen els entorns multimèdia que l’actual tecnologia
posa al nostre abast. Encara que el primer dels objectius d’URV@prop constitueix per
si sol una raó suficient per a l’esforç en noves tecnologies que està duent a terme la
URV, el veritable valor afegit l’ha de proporcionar el Campus Virtual.

El Servei de Recursos Educatius (SRE) s'ha creat per esdevenir l’element bàsic de
suport tècnic i pedagògic per a l’activitat docent; al mateix temps, ha de ser l’instrument
principal per impulsar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
en docència, com a eina per a la transmissió de la política universitària de suport a la
innovació docent, mitjançant la participació en els programes d’ajuts que la URV
pugui endegar amb aquesta finalitat. Consegüentment, l'SRE estarà estretament
relacionat amb les funcions de formació continuada i l'impuls de la innovació docent
de l’actual Institut de Ciències de l’Educació (ICE). És per això que, per tal d’emfasitzar
la relació i fugir de possibles duplicitats, l'SRE coordinarà la seva activitat amb la de
l’ICE, especialment en relació amb activitats formatives adreçades al professorat de
la URV.

L'SRE integra els serveis preexistents del Servei d'Audiovisuals i el Servei de
Publicacions, i queda organitzat en tres unitats tècniques: Audiovisuals, Multimèdia
i Publicacions, sota la responsabilitat d'un director acadèmic que comptarà amb el
suport del responsable tècnic de l'SRE. Les tasques a desenvolupar estaran relacionades
amb el suport a la docència, el foment de la innovació docent, la gestió del Campus
Virtual i el suport tecnològic general.

En els darrers anys la URV ha fet una aposta forta per la renovació i millora dels
aplicatius informàtics generals que abasten les gran àrees de gestió: docència, recerca,
recursos humans i economia. L'únic dels sistemes que ha continuat amb la configuració
inicial ha estat el de gestió de la recerca amb el programa GREC, en el qual s'han
introduït millores significatives que permeten fer consultes sobre la recerca que es fa
a la URV, introduir i treure automàticament els currículums dels investigadors, etc.
Pel que fa a les altres àrees de gestió, la renovació ha estat total.

Aquest darrer any s'ha completat amb èxit la implantació de l'aplicatiu de gestió
econòmica, TAO. La implantació dels nous aplicatius de gestió acadèmica Àgora
(alumnat) i Acadèmia (docència) està força avançada. Pel que fa la implantació de
l'aplicatiu de gestió dels recursos humans, Hòminis, enguany es va posar l'esforç en
la gestió de les nòmines, que es troba ja totalment implantat; els altres mòduls de
l'aplicatiu es troben en fase avançada de treball. La seva implantació permetrà tenir
un sistema integrat i eficient per gestionar els diferents processos relacionats amb els
recursos humans: selecció, contractació, plantilla, formació, nòmina, etc.

El repte de futur és finalitzar la implantació dels aplicatius i començar la integració
efectiva entre tots, per crear posteriorment una base de dades corporativa que reculli
tota aquesta informació dels aplicatius institucionals i altres que siguin d'interès.
L'objectiu és fer una explotació basada en les necessitats integrades de gestió i en
l'anàlisi de la informació per a la presa de decisions i el seguiment de l'activitat de la
URV.

Pel que fa la docència i, més concretament, als ensenyaments de primer i segon
cicle, en els centres de la URV (centres integrats), el nombre d'alumnes nous matriculats
a primer curs en el 1999-2000 s'havia incrementat en un significatiu 9,4% respecte
al curs 1998-1999, coincidint amb un increment del 4,7 % de les places ofertes.
D'aquestes dades es desprenia que a la URV no s'havia notat la davallada demogràfica.
Aquest curs, el 2000-01, amb una oferta de places equivalent a l'any anterior, 3.243,
s'ha produït una disminució del 10,5 % en els alumnes nous, que és pràcticament
equivalent a la disminució del nombre d'alumnes que ha acabat el batxillerat respecte
al curs anterior. Cal fer notar que la diferència entre les places ofertes i els alumnes
nous s'ha incrementat notablement aquest darrer curs, després que les diferències
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que havien començat a ser significatives el curs 1997-98 haguessin disminuït el curs
1999-2000. En els centres adscrits, la davallada d'alumnes nous ha estat menys
significativa; però si es té en compte que l'any anterior ja havia disminuït un 9,5%, el
global dels dos anys arriba a un 18%.

La matrícula total d'alumnes en els centres de la URV en el 2000-01 es manté
pràcticament igual que el curs anterior; la xifra total és d'11.791 alumnes en centres
integrats. Des del curs 1993-94 s'enregistra un increment gradual d'alumnes
matriculats, que s'ha anat fent progressivament més petit fins a arribar al nombre
actual. Els dos components que regeixen principalment aquest comportament
asimptòtic de la corba d'alumnes matriculats són, d'una banda, l'augment de l'oferta
d'ensenyaments com a component positiu i, de l'altra , com a component de fre, la
davallada demogràfica en els alumnes en edat d'anar a la universitat que es produeix
des del curs 1997-98. Pel que fa a centres adscrits, la matrícula total ha disminuït
aquest curs en un 7,1% respecte al curs anterior.

El nombre de titulats (diplomats i llicenciats) del curs 1999-2000 ha estat inferior,
en els centres de la URV, al del curs anterior, un 7,9% menys. Contràriament, en els
centres adscrits s'ha enregistrat un increment molt significatiu. La disminució del
nombre de titulats en els centres de la URV, que globalment suposa anar a nivells per
sota del curs 1996-97, s'enregistra especialment en diplomats, mentre que la
disminució en llicenciats és moderada, després d’un increment molt significatiu en
el curs 1998-99. La disminució del rendiment acadèmic i, consegüentment, de la
taxa de graduació, i principalment les variacions en el nombre d'alumnes que estan
en disposició de finalitzar els estudis degut a l'extinció de plans vells, són les causes
principals d'aquesta disminució. La disminució del nombre de titulats és un dels
factors crítics que caldrà corregir durant el curs vinent, amb la posada en marxa d’un
seguit de mesures que permetin augmentar l’eficiència del sistema docent.

Els programes de doctorat actius s'han mantingut pràcticament com en el curs
anterior. En referència als alumnes matriculats en programes de doctorat, en el curs
2000-01 s’ha produït un decrement moderat del 6,5% respecte al curs 1999-2000,
en el qual s'havien incorporat un gran nombre d'estudiants respecte al 1998-99.

Els alumnes matriculats de tuteles de doctorat són aquells que han expressat la
voluntat d'iniciar els treballs que els encaminaran al desenvolupament de la tesi
doctoral i a l'assoliment del grau de doctor. Des que es va implantar la tutela (curs
1998-99) com a sistema de conèixer els alumnes que estaven en el procés de realització
de la tesi, el nombre es manté constant al voltant dels 420-430.

El curs 1999-2000 va disminuir en un 8% l'alumnat matriculat a cursos de postgrau
(màsters, postgraus i cursos d'extensió universitària) respecte al curs 1998-99 malgrat
que l'oferta s'havia incrementat notablement. Aquest curs l'oferta s'ha reduït per
adaptar-la a la demanda. L'alumnat de formació permanent continuarepresentant un
volum molt important i amb la gestió coordinada per la Fundació URV hom preveu
que hagi de ser un àmbit d'augment en el futur.

 Tenint en compte conjuntament les dades de recerca i transferència , i atès que
són més o menys els mateixos agents de la URV els que contribueixen a la realització
d'ambdues activitats, es pot concloure que s'ha produït un increment important
d'aquestes activitats, en particular en l'àmbit de la transferència.

El nombre de projectes de recerca concedits és un dels paràmetres més significatius
de l'activitat (quantitat) de la recerca i de la competitivitat (qualitat) d'aquesta. En
l'any 2000 es van atorgar un nombre de projectes de recerca similar al del 1999. En
una perspectiva més àmplia , en 5 anys s'han concedit un total de 138 projectes nous
als grups de recerca de la URV. Si es té en compte que el nombre de grups està al
voltant de 75 i que la seva grandària no és gaire important, es pot dir que la mitjana
resultant de projectes concedits per grup en aquest període, 1,8, és força satisfactori.

A més del finançament atorgat directament mitjançant els projectes de recerca
concedits, el finançament de la recerca prové d'ajuts per a infraestructures, ajuts per
dotar de personal de suport a la recerca, per facilitar la mobilitat d'investigadors, etc.
El conjunt del finançament atorgat per a aquests conceptes és un indicador de la
potencialitat dels recursos de què es disposa per fer investigació. En el període de
cinc anys, 1996-2000, s'han concedit un total 3.218 MTPA (19.340.570€) de
finançament, dels quals 1.012 corresponen a projectes.

 Les activitats de transferència de coneixements i tecnologia s'han incrementat de
forma espectacular durant aquests darrers anys. Així, el nombre de contractes, que és
un dels indicadors més utilitzats, ha augmentat un 250% des del 1996 fins a la data
més recent de l'any 2000. D'altra banda, les dades corresponents al tancament
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pressupostari anual per a activitats de transferència, que inclou els contractes, els
serveis puntuals d'anàlisi o assessorament, els ingressos per formació continuada,
han experimentat  un creixement molt important, en passar del 283 MPTA
(1.700.864,26 €) d'ingressos en l'any 1996 als 594 MPTA (3.570.000 €) l'any 2000.

 La plantilla pressupostada l'any 2001 de personal acadèmic i investigador s'ha
incrementat en un 2,3% respecte a l'exercici 2000, mentre que la variació de la
plantilla de personal d'administració i serveis roman similar.

 Pel que fa als recursos econòmics, l’increment de més de 2.000 MPTA que
s'observava en el pressupost de l’any 2000 respecte al de 1999 era degut a la
incorporació de la nova partida del pla d’inversions, que anteriorment no era gestionat
per la Universitat. En el pressupost del 2001, de 7.490 MPTA (45.015.806,62 €), no
s'ha pogut incorporar aquesta partida pel retard en la signatura del nou Contracte
programa d'inversions.

I referent a les infraestructures, com a conseqüència del desenvolupament dels
plans d’inversions, s’observa un increment considerable de la superfície construïda,
que pràcticament s’ha duplicat en els darrers quatre anys.

La dimensió de la URV és molt remarcable. En el moment actual, a més dels 10
centres, 20 departaments, 2 instituts, 20 serveis universitaris i la Fundació URV, la
URV com a tal participa en 10 fundacions, en 9 consorcis, en 6 empreses, té 3
hospitals universitaris i relacions estretes amb altres 3 hospitals i 5 centres docents
adscrits.

Durant aquest darrer període, la URV s’ha incorporat a tres consorcis i dues
fundacions, ha incrementat el nombre d’hospitals vinculats, ha adscrit un nou centre
docent i participa en dues noves empreses.
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Disposicions

/ Claustre Universitari de 25 de maig de 2001

1 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova posposar la designació dels
membres del Comitè Acadèmic per a una propera sessió del Claustre, atès que
els resultats de la votació no han permès assolir el nombre de vots afirmatius
necessaris (97). El resultat de la votació ha estat el següent:

- Vots afirmatius:            87
- Vots negatius: 5
- Vots en blanc: 2
- Vots nuls: 0

2 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova l’Informe anual del rector, amb
el resultat de la votació següent:

- Vots afirmatius:            77
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 0

3 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aproven les modificacions de l’articulat
presentat per la ponència del Reglament d’ús de la llengua catalana, i la substitució
de la paraula ”domini” per ”àmbit” en els articles 6.5 i 7.6 amb el resultat global
de la votació següent:

- Vots afirmatius:            71
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 9

Els resultats de la votació article per article queden reflectits en l’acta de la sessió.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
4. Usos lingüístics interns

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

4.2. Totes les actuacions internes de caràcter administratiu s’han de fer
normalment en català.

4.3. El material d’oficina i els programes informàtics de la URV han de tenir
almenys els trets ortogràfics propis de la llengua catalana. La URV afavorirà,
estimularà i fomentarà amb mesures adequades la implementació dels programes
que tinguin una versió catalana.

5. Usos lingüístics externs
5.2 La documentació que la URV adreci a l’alumnat i al públic en general s’ha

de redactar normalment en llengua catalana.
5.3 La documentació adreçada a les altres universitats i a les administracions

públiques de l’àmbit lingüístic català ha de ser normalment en llengua catalana.
5.4 Les comunicacions i els anuncis que la URV adreci als mitjans de

comunicació de l’àmbit lingüístic català s’han de redactar normalment en llengua
catalana.

5.5 Les comunicacions adreçades a residents de l’àmbit lingüístic català, s’han
de fer normalment en català, sense perjudici del dret dels ciutadans/ciutadanes
de sol·licitar-ne la corresponent versió en castellà. Així mateix, la URV ha d’emprar
el català amb les persones i les institucions de fora de l’àmbit lingüístic català que
s’hagin adreçat a la Universitat en aquesta llengua.

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

5.7 Les comunicacions, les notificacions i els formularis adreçats fora de l’àmbit
lingüístic català, es poden fer en qualsevol llengua, atenent, en tot cas, les normes
legals vigents.
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5.10 Se suprimeix:
En els actes públics fets dins del domini lingüístic català, els representants

institucionals de la URV s’hi han d’expressar en català, llevat de casos excepcionals.
5.11 La llengua catalana, llengua pròpia de la URV, ha de ser l’emprada en els

contractes, els convenis, les escriptures i els altres documents jurídics, públics o
privats, que aquesta subscrigui, sense perjudici que l’altra part contractant pugui
obtenir-ne un exemplar en una altra llengua. En cas que la Universitat concorri
junt amb altres atorgants, el document s’ha de redactar almenys en català.

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

6. Activitats acadèmiques
6.1 En aplicació de l’art. 24.3 de la LPL, la convocatòria de concursos per a la

provisió de places de cossos docents i de professorat contractat ha de preveure
l’acreditació d’un nivell de suficiència de coneixements d’ambdues llengües
oficials. La Junta de Govern, a proposta de la Comissió de Política Lingüística,
determinarà el procediment d’acreditació d’aquests nivells de suficiència.

6.3 La URV facilitarà els mitjans necessaris perquè el professorat pugui assolir
el nivell de suficiència de coneixement d’ambdues llengües a què es refereix
l’article 6.1 d’aquest reglament.

6.6 Tota la documentació administrativa de gestió acadèmica ha de ser
normalment en llengua catalana. Quan un certificat vagi destinat fora de l’àmbit
lingüístic català, s’hi adjuntarà, si és preceptiu, la traducció a una altra llengua.

6.7 Tota la documentació acadèmica de caràcter institucional -programes,
material didàctic dels departaments, memòries, etc.- ha de ser normalment en
català, llevat que raons vinculades a la seva difusió exterior n’aconsellin la redacció
en més d’una llengua.

Disposicions addicionals

Se suprimeix la primera:
El rector de la URV pot suspendre temporalment, de forma individual i motivada,

l’aplicació dels requisits previstos a l’article 6.2 en aquells casos en què, a proposta
de la Comissió de Professorat, i escoltat el criteri de la Comissió de Política
Lingüística, calgui procedir a aquesta suspensió.

Segona
L´ús de les llengües oficials en la docència universitària implicarà el

reconeixement de l’acreditació a la qual fa referència l’article 6.1 d’aquest
Reglament.
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5 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova per unanimitat la desadscripció
de l’Escola de Treball Social.

4 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova la proposta de modificació dels
departaments següents:

- Que l’àrea de coneixement de Treball Social s’integri al Departament
d’Antropologia i Filosofia.

- Que les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat, i
Periodisme, corresponents a la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques
(1r cicle comú amb Periodisme i Comunicació Audiovisual), formin una unitat
predepartamental amb la finalitat de poder organitzar la recerca i la docència
corresponent a les assignatures que tindran encarregades. Aquesta unitat
predepartamental exercirà les funcions mentre les àrees esmentades no
s’integrin en un altre departament o puguin formar departament propi.

El resultat de la votació ha estat el següent:
- Vots afirmatius:            56
- Vots negatius: 1
- Abstencions:              5
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6 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova inicialment l’adscripció del
Centre Superior d’Estudis de l’Aire a la URV, amb el resultat de la votació següent:

- Vots afirmatius:            55
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 2

7 Acord de 25 de maig de 2001 pel qual s’aprova, per unanimitat, un cop discutit
l’avantprojecte de la nova llei d’universitats, el comunicat següent:

a. Acceptar el contingut del text acordat per l’Assemblea General de la CRUE,
de 21 de maig de 2001, i el comunicat dels rectors de les universitats públiques
catalanes, de 16 de maig de 2001.

b. Refusar l’actual avantprojecte de llei, ja que no aporta solucions vàlides als
problemes de la universitat espanyola.

c. Reclamar que el Govern elabori una llei de mínims que garanteixi un servei
públic de l’ensenyament superior universitari vàlid per a la societat del
coneixement, congruent amb la construcció de l’espai europeu, al qual puguin
accedir en igualtat de condicions tots els ciutadans i ciutadanes

d. Demanar que el projecte es consulti a la comunitat universitària.

8 Acord de 25 de maig de 2001, pel qual s’aprova, per unanimitat, la moció de
rebuig al Pla Hidrològic Nacional presentada pel Dr. Enric Olivé i 48 claustrals,
amb el resultat de la votació següent:

- Vots afirmatius:            68
- Vots negatius: 0
- Abstencions: 0

MOCIÓ  DE REBUIG AL PHN I EN DEFENSA DE L’EBRE
Atès que el pensament científic, la llibertat de criteri, i bé comú són omnipresents

a la comunitat universitària i en ser la URV la universitat de les nostres comarques,
demanen que aquesta, de manera clara i inequívoca, es manifesti en contra del
recentment aprovat Plan Hidrológico Nacional. Perquè consagra endur-se l’aigua de
l’Ebre 1.000 km enllà de la seva conca natural per abastir zones turístiques, industrials
i fomentar l’especulació agrícola en terres que no han estat mai de regadiu, i que, si
es dugués a terme, tindria una repercussió molt negativa per al territori.

Per això assenyalem:
1. No hi ha cabals sobrants, al riu Ebre li manca aigua.
Per poder mantenir l’equilibri ecològic, social i econòmic de les Terres de l’Ebre,

al riu li manca aigua, conseqüència d’aquesta manca són fenòmens com l’augment
de la salinitat i la retenció quasi total de sediments.

2. L’aigua de l’Ebre no es perd al mar.
El criteri que l’aigua que desemboca al mar no s’aprofita és equivocat. Ha estat

precisament aquesta aigua l’element fonamental del transport de materials que,
sedimentats en la seva desembocadura, han donat lloc a la creació del Delta de
l’Ebre i a la seva conservació.

3. Les conseqüències del «Plan Hidrológico Nacional» seran nefastes per al
territori.

La proposta que preveuel PHN de transvasar 1.050 hm3 l’any (33.000 litres d’aigua
per segon), agreujarà la situació actual: afavorirà l’erosió marina i la penetració de
l’aigua salada riu amunt (actualment entre 30 i 40 km) així com també alterarà les
aigües subterrànies (aigües dels pous), i provocarà una disminució de la qualitat de
l’aigua.

4. L’equilibri territorial i el futur de Catalunya  depèn d’un creixement real en tot
el territori i no només de l’àrea de Barcelona i les grans ciutats. El transvasament de
l’Ebre crearà una situació irreversible, ja que en potenciar l’ampliació de les actuals
concentracions industrials i urbanes hipotecarà definitivament el possible
desenvolupament de les comarques perifèriques o interiors, i obligarà els seus habitants
a emigrar cap a les grans urbs, la qual cosa contribuirà al desarrelament a la terra que
els va veure néixer.
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5. El futur no té preu
El desenvolupament de les Terres de l’Ebre no serà possible si des de les institucions

públiques no s’hi destinen les inversions adequades, sense cap tipus de discriminació,
a fi de facilitar el seu desenvolupament. Aquestes inversions mai han de veure l’aigua
de l’Ebre com a moneda de canvi, l’aigua per a aquestes terres és un recurs vital per
al seu futur, un futur que no té preu.

Per tot això demanem al Claustre de la Universitat de la Rovira i Virgili el seu total
suport a la gent de l’Ebre i a les de les comarques tarragonines que s’oposen al Plan
Hidrológico Nacional.
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JUNTA DE GOVERN DE 28 DE JUNY DE 2001

Informe del Rectorat

Des de l'última sessió de la Junta de Govern, la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles (CRUE) s’ha reunit en tres ocasions, 21 de maig, 1 de juny i
15 de juny, per definir la postura dels rectors davant la nova llei. En la primera reunió
es va emetre un comunicat que el nostre Claustre Universitari va fer seu en la sessió
del 25 de maig de 2001. En les altres dues, es van definir uns punts bàsics a considerar
per entrar en la negociació de la llei, sense els quals la CRUE considerava que la
postura lògica era desentendre's del projecte del Ministeri. Els punts feien referència,
en primer lloc, al òrgans de govern, per als quals s’exigia una representació adequada
dels diferents estaments universitaris i es proposava que la composició i funcions de
l’òrgan de govern i els mecanismes d’elecció del rector passessin a ser definits pels
estatuts de les universitats. En segon lloc, al personal docent i investigador, per al
qual es proposava un procés de selecció consistent en un sistema d’acreditació de
mèrits docents i investigadors que, com a pas previ, habilités per a la participació en
els concursos d’accés als concursos de funcionaris que convocarien les universitats;
altrament es considerava que no era necessària l’avaluació externa per als ajudants,
que els no-funcionaris tinguessin un contracte laboral i no administratiu i que s’afavorís
la incorporació de personal d’altres països. El tercer aspecte feia referència al
finançament, per al qual es reclamaven compromisos que garantissin les condicions
essencials d'homogeneïtat en els fonts públics, un gran pacte de finançament que fes
possible arribar als nivells europeus, compromisos clars de desenvolupament d’un
sistema de beques similar a l’europeu, i programes de finançament per a la mobilitat
de professors, estudiants i PAS, per a l’avaluació de la qualitat, per a la incorporació
de les TIC i que el Consell Social fes, efectivament, el seu paper de captar recursos
externs. En la darrera reunió de la CRUE, es va acordar també que la postura dels
rectors seria manifestar que el projecte presentat no era vàlid i que les modificacions
que el Ministeri pogués presentar calia que fossin estudiades abans d’opinar.

El passat dia 21 de juny tingué lloc el plenari del Consejo de Universidades (CU).
La ministra va llegir un document en el qual manifestava que hi ha hagut temps i
oportunitat d’expressar l’opinió sobre el projecte, que han rebut més de 600 documents
d’opinió i que, en les comissions del Consejo, hi ha hagut debat i contrast de parers,
que s’ha tractat d’un procés transparent i rigorós de consulta i que després de 10 anys
debatent sobre el millor marc legal per a la universitat espanyola, es donen les
condicions perquè el govern assumeixi la seva responsabilitat i tiri endavant l’aprovació
del projecte de llei enviant-lo al Consejo de Estado, al Consell de Ministres i, després,
al Parlament perquè sigui discutit i aprovat, i ens va recordar que és l’únic òrgan que
en democràcia en té les competències.

Segons la ministra, les aportacions rebudes mostren un acord generalitzat en tres
punts:

1. La necessitat de materialitzar una clara distinció entre els òrgans de govern i
els de control, representació i assessorament

2. La necessitat de reforçar els processos executius de presa de decisions per part
del rector i del Consell de Govern

3. La necessitat de fixar els esquemes de coparticipació i coresponsabilitat entre
societat i universitat.

Pel que fa a la relació entre universitat i societat, el Ministeri ha optat per modificar
la proposta i, per evitar qualsevol argument que “enturbie y dificulte un objetivo
fundamental de este anteproyecto”, en el text final, el Consell Social i el Consell de
Govern estaran totalment separats: el Consell Social només tindrà membres de la
societat segons ho reguli una llei de les comunitats autònomes, encara que, per garantir
una relació fluida entre la universitat i la societat el rector, el secretari general i el
gerent participaran en el Consell Social amb veu i sense vot. Recíprocament, en el
Consell de Govern hi assistiran el president i dos vocals del Consell Social amb veu
i sense vot. Addicionalment, es reforçaran les competències del Consell Social perquè
pugui assumir totes les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i el rendiment
dels seus serveis; així aprovarà  el pressupost i la programació plurianual, donarà
conformitat al nomenament del gerent, supervisarà el desenvolupament i l’execució
del pressupost i l’aprovació de les fundacions i altres persones jurídiques. Realment
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una magnífica manera, en opinió del rector, de donar solució al problema plantejat i
de dissenyar un òrgan eficaç de relació universitat-societat.

El Consell de Govern serà el màxim òrgan de govern de la universitat, establirà
les seves línies estratègiques i programàtiques en els àmbits d’organització dels
ensenyaments, investigació i recursos humans i econòmics. El presidirà el rector, que
en serà membre nat junt amb el secretari general i el gerent. El compondran un
màxim de 40 membres escollits, un 40% pel Claustre, un 30% pel rector i un 30%
escollit o designat (segons dictaminin els Estatuts) entre els degans, directors d’escola,
d’institut, departaments, etc.

El rector exercirà la direcció, govern i gestió de la universitat amb el seu equip de
direcció i serà escollit directament per la comunitat universitària mitjançant sufragi
universal, lliure i secret

El Claustre elaborarà els Estatuts. El 51% dels seus membres, com a mínim, seran
funcionaris doctors i el 49% restant segons decideixi la universitat. Per convocar
eleccions a rector caldrà una majoria de 2/3 parts.

La Junta Consultiva, amb funcions de proposta i assessorament al Consell de Govern
estarà constituïda per membres elegits pel Consell de Govern entre professors i
investigadors de prestigi reconegut, amb els màxims mèrit docents i investigadors.

Pel que fa al professorat, es manté el màxim del 49% de no-funcionaris, la regulació
dels quals el farà la comunitat autònoma i el reconeixement d’incentius a l’activitat
dels professors en funció de paràmetres de qualitat. El mecanisme d’habilitació
continua com en l’anterior proposta, amb la diferència que ara serà permanent. Els
ajudants doctors necessitaran una avaluació externa positiva per ser contractats, els
professors contractats doctors necessitaran quatre anys d’experiència postdoctoral
per ser contractats i els membres de les comissions d'accés a les places en cada
universitat hauran de reunir els mateixos requisits d’investigació que els integrants de
les comissions d’habilitació (mèrits d’investigació reconeguts).

La ministra va lliurar un document el qual resumia les principals modificacions
del projecte, que, a banda de les comentades, fan referència a les universitats privades
que hauran de tenir òrgans unipersonals amb el títol de doctor i un 25% dels seus
professors habilitats, i a l’agència d’avaluació que tindrà una relació amb les de les
comunitats autònomes.

Finalment, la ministra va afirmar que quan enviïn la proposta al Parlament anirà
acompanyada d’una memòria econòmica per cobrir les despeses que se’n derivin de
manera especifica: la posada en marxa del sistema d’habilitació i la creació de
l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació.

El debat en el CU va ser singular, ja que en nom dels rectors va parlar només el
president de la CRUE que va refusar el projecte anterior i va manifestar que es
necessitava temps per opinar sobre les modificacions presentades. Els consellers
d’universitats o equivalents de les comunitats autònomes van parlar tots, pràcticament
sempre lloant l’actitud de la ministra i a favor del nou projecte, conseller Mas-Colell
inclòs, i els membres designats pel Parlament o el Govern que van parlar es van
manifestar, excepte un o dos, també a favor del projecte. La ministra va tancar la
reunió dient que les opinions manifestades en les comissions del Consejo serien
l’opinió del Consejo, a la qual cosa se li va respondre que no era així, però ella va dir
que no es tractava que el Consejo informés la proposta, sinó que ella informés al
Consejo de la seva decisió i que, tancat el tema i acabada la discussió, redactaria la
llei i seguiria el tràmit per a la seva aprovació.

Des d’un punt de vista personal del rector, la ministra va manifestar la seva
prepotència i la del seu govern, ja que en la seva actitud va quedar clar que no li
importava l’opinió de les universitats (recordant que els rectors eren part interessada
i, per tant, que la seva opinió era sesgada) i que qui coneixia els problemes i sabia les
solucions era el govern i qui les havia d’aprovar és el Parlament.

També des del punt de vista del rector, la llei que resulti d’aquest projecte serà
una llei que a més de no regular l’accés de les universitats espanyoles cap a un futur
de qualitat i prestigi en el context europeu, portarà la majoria a ser unes universitats
provincianes i de segon nivell, això sí uniformes, amb funcionaris de “cuerpos
nacionales” que garantiran la solvència de la institució, i formant part de l’Espanya
única que està reconstruint l’actual govern.

El Dr. Arola creu que els rectors han fet el que estava a les seves mans per aconseguir
fer entendre a la ministra que amb aquest projecte no es va enlloc, però així estan les
coses i ara caldrà seguir com es discuteix la llei al Parlament, que pel que es va sentir
al CU no trobarà dificultats, i com reaccionen les comunitats universitàries i la societat
davant una proposta d’aquesta mena.
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En l’àmbit català, el passat 4 de juny es va reunir la Conferència i la Junta del CIC
on es va donar el vistiplau inicial al programa d'implantació de la tercera llengua en
la docència universitària, pel qual es demana un compromís dels òrgans de govern
d’establir un sistema que faci possible que els alumnes acabin els seus estudis amb
un nivell (el 4t de l’Escola Oficial) important d’una tercera llengua. És un tema
important que el rector ha tractat en reunions amb els degans i amb els estudiants i
que, tan bon punt estigui definit, es presentarà a discussió i aprovació a la Junta de
Govern. També es va informar favorablement del Decret de preus públics de
l’ensenyament universitari.

En parlar de política catalana, no es pot deixar d’esmentar la mort del rector
Caparrós, esdevinguda pocs dies després d’acabar el seu mandat. El rector va trametre
el condol a la seva família i a la UB, en nom de la nostra comunitat universitària.
      També informa de l’elecció del Dr. Tugores com a nou rector de la UB i de la Dra.
Rosa Virós com a nova rectora de la UPF, als quals, també en nom de la nostra
universitat, ha felicitat oportunament.

Referent a la Generalitat, informa que s’ha aprovat el nou pla d’inversions a les
universitats públiques per al període 2001-2006 i que representa una fita important
per a nosaltres, perquè podrem disposar de 47,45 milions d’euros, més de 7.500
milions de PTA per tirar endavant el nostre pla d’inversions i acabar les instal·lacions
prioritàries de la URV.

El rector assenyala addicionalment que enguany dos dels nostres investigadors
han rebut la distinció de la Generalitat per la recerca universitària. El professor Eudald
Carbonell, catedràtic de prehistòria, en la categoria de majors de 40 anys i el Dr.
Jordi Rello, associat nostre i cap de servei de l’hospital universitari Joan XXIII, en la
categoria dels menors de 40 anys. Cal ressaltar que és el seu mèrit, indiscutiblement,
i cal felicitar-los, però també és mèrit de la nostra institució que fa possible el seu
treball.

En els aspectes més propis de la URV, s'informa que els processos i les gestions
per posar en marxa els nous ensenyaments estan funcionant satisfactòriament i,
concretament, l’acord amb l’Arquebisbat pel lloguer del seminari està pràcticament
apunt de signar-se, ja que finalment fou aprovat pels òrgans diocesans competents.
S'informa també que les obres de construcció de les noves escoles d’enginyeria estan
avançant al ritme previst, que el trasllat ja ha començat i, per tant, el proper curs
acadèmic podrà iniciar-se, finalment, a les noves instal·lacions.

En relació al tema recurrent dels processos judicials pel conflicte de la selectivitat,
el judici previst per al dia 19 d’abril, tindrà lloc, si no hi ha canvis, el dia 6 de juliol.
El rector confia que en una propera Junta de Govern, ja començat el nou curs
acadèmic, podrà donar comptes del resultat del judici.

En el programa de govern el rector s’havia proposat la posada en marxa del Pacte
de dedicació. En la proposta s’argumentava que tradicionalment només s’havia regulat
la dedicació a la docència del professorat, i no es tenia en consideració la resta
d’activitats que realitza el professor fins a completar la seva jornada laboral. Deia
que, segons la seva opinió, cal una visió global en la dedicació del professorat que
permeti una certa flexibilitat en la dedicació docent estricta, en funció de la resta
d’activitats que desenvolupa i que, per definir-ho, es vol introduir el Pacte de dedicació,
és a dir, definir un compromís de cada professor amb el seu departament per regular
la seva dedicació al llarg de tot el curs acadèmic.

La idea va ser desenvolupada i aprovada per la Junta de Govern (JdG) el 4 de juny
de 1999 dins el Reglament del personal acadèmic, quan es parla del seu règim de
dedicació. L’acord de la JdG estava desenvolupat i incloïales regles del joc per regular
la dedicació del professorat en el context d’un pacte de dedicació dins els
departaments. El mateix acord plantejava que la documentació sobre la qual s’establirà
el pacte de dedicació, l’aprovaria la comissió delegada de la JdG.

Des del juny de 1999 alguns departaments han començat a aplicar els conceptes
definits en l’acord de la JdG, amb resultats prou positius, la qual cosa junt amb el
temps transcorregut per madurar entre tots plegats els conceptes definits, ens ha portat
a avançar en la regulació del pacte de dedicació. Per això, des del Vicerectorat de
Personal Acadèmic i Organització, s’ha preparat la proposta que concreta el pacte i
planteja la documentació per establir-lo.

La proposta va ser presentada als caps de departament i, posteriorment, repartida
als degans i a la Junta de PDI, perquè tothom pogués opinar i plantejar les propostes
de millora que s’hi volguessin introduir. Es presenta a la JdG, en lloc de fer-ho
directament a la Comissió de Personal Acadèmic com s'haviaacordat, perquè és un
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document de prou importància per ser discutit conjuntament pel ple de la Junta. I es
presenta havent recollit molts dels suggeriments formulats i només amb la intenció
d’aprovar-ho, si escau, d’una manera prèvia per tal de poder contrastar amb la seva
aplicació si realment funciona i si en resulta una comptablització de la dedicació
satisfactòria i ajustada a la realitat.

Per a l’equip de govern és un document important perquè obre les portes a un
canvi significatiu en la forma d’entendre la dedicació del professorat a la universitat,
i per això es vol que sigui un canvi àmpliament consensuat i majoritàriament acordat
i per tant només es demana una aprovació prèvia, una aprovació que permeti endegar
un procés de prova el qual porti, més endavant, abans del segon quadrimestre del
proper curs acadèmic, a la seva aprovació definitiva.

L’equip de govern és conscient que no és una fórmula usual de prendre acords,
però entén que regular la dedicació del personal acadèmic és un acord important
per a la Universitat i, per això, volen prendre tot el temps necessari i obrir les
possibilitats de participació, per aconseguir un document satisfactori i el més consesuat
i assumit possible.

Les lleis determinen que la universitat haurà de regular la dedicació del seu
professorat. Tradicionalment, la preocupació ha estat la de regular l’obligatorietat
d’impartir unes determinades hores de docència i de fixar unes hores d’atenció als
alumnes, però no ens hem preocupat de la resta d’activitat del professorat. Segurament,
les dinàmiques de treball i els processos que es tiraven endavant a la Universitat no
ho feien necessari, perquè molt sovint la dedicació a la universitat s’entenia més com
un projecte individual i no tant com un projecte col·lectiu, com un projecte on
necessàriament cal integrar la generació de coneixement amb la seva transferència,
entesa en un sentit ampli, i on cal la dedicació conjunta d’un conjunt de professors
per aconseguir ser competitius.

La tasca actual d’un professor d’universitat ha de ser necessàriament flexible, ha
de poder emfasitzar, en un moment determinat, una determinada activitat, per exemple
preparar una assignatura per poder-la impartir virtualment o fer una estada fora per
aprofundir els seus coneixements o aprendre noves tècniques, o moltes altres activitats
que tots coneixen i que també ens servirien d’exemple.

A més, l’activitat d’un professor en una institució pública ha de ser necessàriament
transparent, s’ha de disposar de mecanismes per rendir comptes de la tasca de cadascú,
perquè la nostra activitat sigui reconeguda en tota la seva extensió i perquè tots
plegats puguem aportar al treball col·lectiu allò en el que som més competents.

L’equip de govern entén que tots aquests principis no es poden garantir només
amb la fórmula tradicional d’emplenar els POA als consells de departament, sinó
que tal com funciona avui la universitat i per poder ser competitius i donar un bon
servei a la societat, s’ha de fer una passa més i anar cap a un sistema com el que
estem plantejant: un pacte de dedicació. Un mecanisme pel qual totes les possibles
tasques d’un professor d’universitat es fan transparents i es comptabilitzen de manera
consensuada dins de cada departament, un procés pel qual es passa del compromís
al pacte col·lectiu, del compromís d’impartir unes determinades assignatures al pacte
conjunt d’afrontar un seguit d’activitats que són de l’interès de tot el departament,
globalment o sectorial, i que només de forma conjunta es poden assolir
satisfactòriament. En definitiva, un instrument del departament per aconseguir els
seus objectius docents, de recerca, de gestió, d’extensió i de transferència, de forma
transparent i consensuada i, per tant, un instrument per al conjunt de la universitat
per a desenvolupar amb eficàcia la tasca que la societat ens encomana.

Quan s’ha presentat, sovint s’ha entès com un mecanisme de control del
professorat, molt lluny del que es planteja. L’equip de govern el planteja com una
eina, com un instrument, com un mecanisme per fer funcionar millor la universitat,
no pas com un mecanisme de control, perquè fer transparent l’activitat de cadascú i
compartir amb els companys del departament els objectius a assolir en un projecte
col·lectiu no pot ser mai un mecanisme de control. Al contrari, és un mecanisme en
tot cas de rendiment de comptes, de fer transparent i pública l’activitat de cadascú,
en el context d’una institució pública, de deixar constància de la nostra dedicació a
cadascun dels processos als quals destinem una part del nostre temps, sovint important,
però no reconeguda.

La proposta no és un invent, no respon a una idea boja d’un moment d’inspiració.
És un mecanisme que funciona satisfactòriament en algunes universitats, no espanyoles
és clar, però que està contrastat i dóna bons resultats. Que no sigui un invent no vol
dir que no calgui adaptar-lo al que és la nostra universitat i que en l’adaptació no
haguem hagut d’introduir novetats i processos que no estaven definits, i per això no
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estem segurs d’alguns dels aspectes plantejats. S’ha analitzat i pensem que és la
millor proposta possible, però s’ha de provar si funciona correctament, és a dir, si a
un professor que treballi normalment, que dediqui tot el seu temps a la universitat
com ha de ser, l’aplicació del pacte li resulta una dedicació satisfactòria. Perquè
seria absurd que no pogués acreditar en el pacte la dedicació què fa realment a la
universitat, ja que llavors els conceptes abans introduïts en relació al treball col·lectiu
i a la transparència deixarien de tenir sentit.

En la proposta final presentada, només es demana que el pacte faci referència a
les hores anuals que per llei s’han d’acomplir i encara que es dóna el cas que molts
professors dediquen força més hores a la universitat, s’entén que aquestes queden
fora del pacte i per això no cal fer-les constar.
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Disposicions

1 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova donar el vistiplau al document
del pacte de dedicació que completa l’acord inicial de la Junta de Govern de
1999 per poder seguir treballant en aquesta línia amb el compromís, que en
aquests propers mesos, abans del quadrimestre vinent, si és possible, s’aprovi
definitivament. L’assaig es farà en reunions prèvies amb els departaments per
fixar uns graus de llibertat en el document actual que permetin introduir les
particularitats de cada departament; la prova es farà de forma confidencial i
tancada.

1. La Llei de reforma universitària, el Reial decret 898/1985 i els Estatuts de la
Universitat Rovira i Virgili estableixen que la Universitat haurà de regular la dedicació
del seu professorat. Aquest règim de dedicació s’ha d’entendre de forma àmplia i
flexible per tal de poder reconèixer totes aquelles tasques que desenvolupa un
professor/a universitari d’acord amb les seves aptituds i actituds individuals.

2. El Reglament de personal acadèmic, aprovat per la Junta de Govern, en el seu
apartat 6, va establir i regular aquesta dedicació a través del denominat Pacte de
dedicació. S’estableix el Pacte de dedicació per al personal acadèmic com el document
que recull el compromís i la dedicació a totes les activitats vinculades amb els objectius
de les unitats orgàniques de la Universitat. Aquest pacte ha de permetre una
transparència de les feines desenvolupades i un coneixement per part del departament,
que el podrà utilitzar com a instrument per organitzar equitativament i col·lectivament
les seves activitats d’acord amb els seus objectius. La quantificació de la dedicació es
farà en hores/any.

3. A l’inici del curs acadèmic, el professorat establirà el seu pacte de dedicació,
que haurà de ser aprovat pel consell de departament i tramès al vicerector de
Professorat i Organització. Durant el mateix curs es podrà revisar el Pacte de dedicació,
i si la revisió modifica substancialment l’anterior, haurà de tornar a ser aprovat pel
consell de departament.

4. Al final de cada curs acadèmic, el personal acadèmic haurà de presentar els
resultats d’acord amb els objectius establerts en el seu pacte de dedicació, que haurà
d’aprovar el consell de departament i s’haurà de trametre al vicerector de Professorat
i Organització.

5. La Comissió de Personal Acadèmic, delegada de la Junta de Govern, aprovarà
el Pacte de dedicació inicial i els resultats.

6. La dedicació, que es comptabilitzarà en termes d’hores/any, s’ha d’entendre
com un indicador relatiu dins cada departament i no com una forma de mesura en
termes absoluts.

7. Com a valor comú de referència s’utilitzarà la dedicació corresponent a 44
setmanes, a raó de 37,5 h/setmana, és a dir: 1.650 hores/any. Atès que només estaran
subjectes a pacte aquestes 1.650 hores/any, no caldrà que es facin constar dedicacions
superiors a aquesta xifra de referència.

8. Per al primer semestre del curs 2001/02, es farà una prova d’aplicació amb
professors de tots els departaments. En funció dels resultats, es presentarà un nou
document perquè sigui aprovat per la Junta de Govern previa negociació amb la
Junta de Personal Docent i Investigador. La Junta de Govern també haurà d’aprovar
les possibles modificacions de l’apartat  6 del Reglament de personal acadèmic que
aquest document comporti.

1. DOCÈNCIA REGLADA (punt 6.1 del Reglament de personal acadèmic)
1.1 Classes d’ensenyaments homologats
a) Hores teòriques o pràctiques impartides en ensenyaments homologats i

propis.
b) Nombre màxim d’hores lectives segons la categoria i la dedicació

A. Dedicació a temps complet
a) 8 hores lectives/setmana per a CU, TU i CEU
b) 10 hores lectives/setmana per a TEU (pot variar entre 8 i 12 segons la

dedicació a la recerca)
B. Places vinculades en institucions sanitàries

a) 6 hores lectives/setmana per al professorat de cossos docents
universitaris
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C. Dedicació parcial
a) 6 hores lectives/setmana per al personal ordinari de facultat o d’escola

univ. i interí
b) 6 hores lectives/setmana per al professorat associat de 18 CA
c) 3 hores lectives/setmana per al professorat associat de 9 CA
d) 1,5 hores lectives/setmana per al professorat associat 4,5 CA

D. Ajudant: 8 hores lectives/setmana de pràctiques
E. Becari: Segons la beca

c) Els departaments, en funció de les necessitats de recerca, estudi o altres tasques
que es considerin necessàries, podran eximir parcialment de les obligacions
docents alguns dels seus professors. Els departaments hauran d’establir les
substitucions pertinents i no podran justificar increment de professorat. Per fer
efectives aquestes substitucions es podrà incrementar les obligacions docents
d’alguns professors amb dedicació a temps complet, aquest increment no podrà
superar les 3 hores lectives/setmana.

d) El professorat que ocupi càrrecs unipersonals de govern gaudirà d’una reducció
en la seva dedicació docent. Segons el càrrec, la reducció màxima en hores
lectives serà:

a) Rector/a d’universitat: 8 hores
b) Vicerectors i secretari/ària general d’universitat: 6 hores
c) Degans i directors de centres: 4 hores
d) Vicedegans i sotsdirectors de centres: 4 hores
e) Directors de departament i d’instituts universitaris: 4 hores
f) Secretaris de centre o departament: 2 hores

1.2 Classes de doctorat
Les impartides a cursos de doctorat de la URV

1.3 Seminaris
Relacionats amb les assignatures  impartides i aprovats pel departament (màxim

el 10% del punt 1.1)

1.4 Atenció a l’alumnat i tutories
Inclou les hores d’atenció de les assignatures i de tutoria i es comptabilitzaran

com:
a) Les hores d’atenció a l’alumne s’aplicaran segons l’esgraonat següent:

- Fins a 80 alumnes: 80 hores
- Més de 80 alumnes: 0,5 x nre. alumnes + 40

b) Hores de tutoria: 3 hores per alumne tutoritzat
El màxim assignat en aquest apartat serà de 240 hores.

1.5 Coordinació de matèries i de pràctiques
a) Amb caràcter general es farà constar 30 hores.
b) Si hi ha un nomenament/encàrrec aprovat pel consell de dept. com a

coordinador de matèries o pràctiques, se’n farà constar un màxim de 90 hores.

1.6 Coordinació d’intercanvis d’alumnes
a) Si hi ha algun nomenament o encàrrec com a responsable de l’intercanvi

d’alumnes amb altres universitats, es farà constar fins a un màxim d’1 hora/
setmana per cada 5 alumnes, o fracció, d’intercanvi.

b) En el cas que aquesta coordinació consti en l’apartat 1.1, perquè hi ha alguna
assignatura al pla d’estudis, es farà constar 1 hora/setmana per cada 10 alumnes,
o fracció, d’intercanvi.

1.7  Preparació de classes
a) Amb caràcter general, s’inclourà per cada hora de classe impartida:1 hora de

preparació.
b) Els dos primers anys que s’imparteix una assignatura, es comptarà 2 hores per

cada hora de classe
c) En el cas de docència de doctorat, s’estableix tres hores de preparació per

hora de classe.
d) La preparació d’assignatures virtuals durant els dos primers anys es

comptabilitzarà a raó de 3 hores per hora de classe equivalent.
e) En el cas d’impartir diversos grups de la mateixa assignatura es comptarà una

sola vegada per assignatura.
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1.8 Correcció i elaboració d’exàmens i casos pràctics
a) Per elaboració d’exàmens i casos pràctics, es comptaran 10 hores
b) Per correcció d’exàmens, es comptarà 1/2 hora per alumne matriculat
c) Si s’estableixen la presentació de treballs o casos pràctics per a l’avaluació,

es comptarà 1/2 hora de correcció per treball i alumne

2. GESTIÓ I SERVEIS INTERNS (punt 6.2 del Reglament de personal acadèmic)

2.1 Càrrecs acadèmics
En funció del càrrec, s’aplicarà la dedicació setmanal següent:
- Rector/a: 37,5 h
- Vicerector/a i secretari/ària: 25 h
- Degà/ana i director/a de centre: 20 h
- Director/a de dept.: 20 h
- Vicedegà/ana o sotsdirector/a: 15 h
- Secretari/ària de centre o dept.: 10 h

2.2 Pertinença a òrgans col·legiats de govern o comissions
Amb caràcter general, i per als professors que no ocupen càrrec acadèmic o que

el que ocupin no impliqui la pertinença a l’òrgan col·legiat, es comptaran:
- Claustre: 10 h/any
- Consell de dept.: 20 h/any
- Junta de centre: 20 h/any
- Comissions estatutàries: 15 h/any
- Comissions de dept.: 15 h/any
- Comissions de centre: 15 h/any

Aquestes hores només es comptaran en el cas d’una assistència mínima al 75%
de les reunions convocades.

2.3 Membres de la JPD
Estarà en funció dels resultats de les eleccions a òrgans de representació, del
nombre de membres de la JPD corresponents a cada candidatura, i de la distribució
anual del crèdit horari entre els seus membres.

2.4 Altres
Altres encàrrecs dels òrgans responsables amb un màxim de 135 hores/any.
Sense tenir en compte la dedicació per càrrec i la dedicació com a membre de la
JPD, el màxim assignat en aquest apartat 2 és de 240 hores/any.

3. DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL (punt 6.3 del
Reglament de personal acadèmic)

3.1 Participació al Pla de Formació del Personal Acadèmic (PFPA)
S’inclouen els cursos del Pla de Formació als quals s’ha assistit i dels quals es
tingui certificat d’assistència, amb un màxim de 90 h/any.

3.2 Assistència a congressos, seminaris i cursos
Assistència a congressos, seminaris i cursos, jornades que disposin del permís
corresponent.
El màxim assignat en aquest apartat 3 és de 180 h/any (4 h/setmana)

4. INVESTIGACIÓ (punt 6.4 del Reglament de personal acadèmic)

4.1 Preparació de la investigació
a) S’inclouran la preparació i l’elaboració de projectes de recerca amb la

següent assignació màxima d’hores per projecte
1) Projectes europeus: 150 h
2) Projectes estatals: 75 h
3) Projectes autonòmics: 75 h

b) També s’inclouran les altres tasques que el departament determini i aprovi.
El màxim global d’aquest apartat 4.1 serà de 150 h.
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4.2 Resultats de la investigació
Prenent com a base els criteris d’avaluació de la recerca de la URV, es
desenvolupa, als únics efectes d’aquest pacte de dedicació, un sistema de
puntuació inclòs a l’annex A. S’atorgaran 50 h per cada punt aconseguit que
correspongui a ítems realitzats. En cas que hi hagi diversos signants, es dividirà
la puntuació pel nombre de signants, excepte per a 3 ítems seleccionats pel
professor.
Atesa la dificultat que pot suposar establir la producció que es realitzarà en el
futur, així com per evitar les oscil·lacions que es produeixin, el càlcul es
realitzarà comptant els ítems dels tres cursos anteriors i dividint per tres.

5. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I PROJECCIÓ EXTERIOR (punt 6.5 del
Reglament de personal acadèmic)

5.1 Accions per a la captació d’alumnes
S’inclouran en aquest apartat les actuacions encarregades pels centres,
departaments o vicerectorat corresponent, per tal de captar alumnes. S’hi
inclouran, entre altres, planificació de la captació i xarrades a instituts.

5.2 Activitats divulgatives de caràcter científic o cultural
S’inclouen aquelles activitats divulgatives realitzades per encàrrec de les unitats
orgàniques o com a conseqüència de convenis amb les institucions.

5.3 Relacions amb associacions, empreses i institucions
S’inclouran les relacions externes amb empreses i institucions realitzades per
encàrrec de les unitats orgàniques o com a conseqüència de convenis amb
les institucions.

5.4  Altres activitats de relació amb l’entorn socioeconòmic
S’ha d’especificar quines.
El màxim que es podrà assignar en aquest apartat 5 és de 180 h/any.

6. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I TECNOLOGIA (punt 6.6 del Reglament
de personal acadèmic)

Només es comptabilitzaran aquelles tasques que provinguin d’un conveni, o
contracte, amb efectes econòmics, i gestionat a través de la Universitat o FURV
o STQ.
S’assignarà el següent esgraonat d’hores per conveni/contracte:
Fins a 10.000 euros: 200 hores
A partir de 10.000 euros: 34 + quantitat en euros/60
En cas que ho desenvolupin diversos professors, les hores es dividiran pel
nombre de professors assignats.
El màxim que es podrà assignar en aquest apartat és de 450 hores/any

7. DOCTORAT I FORMACIÓ CONTINUADA (punt 6.7 del Reglament de
personal acadèmic)

7.1 Tutorització d’alumnes de doctorat
Es comptabilitzaran 5 hores per cada alumne tutoritzat.

7.2 Direcció de treballs de doctorat
Es comptabilitzaran 40 hores per cada alumne/treball assignat.

7.3 Direcció de tesis de doctorat
Es comptabilitzaran 90 hores per cada tesi que es dirigeix. Només es comptaran
els 5 primers anys en què una tesi hagi estat inscrita i un màxim de 3 tesis
simultàniament.

7.4 Coordinació de programes de doctorat
Es comptabilitzaran 30 hores per cada programa de doctorat, tanmateix, es
dividiran pel nombre de coordinadors.

7.5 Preparació, direcció o coordinació de cursos de formació continuada
Es comptabilitzaran un màxim de 20 h per curs.
El màxim que es podrà assignar per aquest apartat 7, és de 270 hores/any

8. ALTRES CONCEPTES
Tenint en compte la varietat de tasques que es poden assignar i la dificultat de
quantificar-les totes, els departaments podran assignar fins a un màxim de 150
hores/any en funció d’altres tasques no incloses en aquest document o d’una
quantificació superior a l’establerta. Caldrà especificar-les.
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2 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la planificació estratègica de
centres i departaments. Programa 2001-02.

3 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es ratifica l’acord de la Comissió delegada
d’Ordenació Acadèmica referent als plans d’estudi següents:

Història
Geografia
Història de l’Art
Antropologia Social i Cultural
Arqueologia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Publicitat i Relacions Públiques
Economia
Treball Social
Ciències del Treball

4 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova el Pla de formació del personal
acadèmic per al curs 2001-02.

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001

Programació de cursos del PFPA GENERAL 2001-2002 (Resumida)

PFPA01 Creació de Planes Web Hores Calendari Places Lloc
10 Set. 01 15 Tarragona

PFPA02 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès (A) Hores Calendari Places Lloc
12 Set. 01 20 Tarragona

PFPA03 Publicació de Material Multimèdia a Internet Hores Calendari Places Lloc
10 Oct. 01 15 Tarragona

PFPA04 Eines per a l’Acció Tutorial Hores Calendari Places Lloc
12 Oct. 01 30 Tarragona

PFPA05 Disseny i Gestió de Projectes de Recerca Hores Calendari Places Lloc
12 Oct. Nov.01 50 Tarragona

PFPA06 Formulació dels Objectius Formatius
d’una Assignatura Hores Calendari Places Lloc

14 (8+6) Nov. Març 02 25 Tarragona

PFPA07 Formació Inicial del Professorat Universitari Hores Calendari Places Lloc
20 (8+12) Oct. Maig 02 25 Tarragona

PFPA08 Català Nivell B Hores Calendari Places Lloc
60 Nov. Maig 02 15 Tarragona

PFPA09 Català Nivell C Hores Calendari Places Lloc
90 Nov. Maig 02 25 Tarragona

PFPA10 Jornada sobre l’Estructura i Funcions de la URV Hores Calendari Places Lloc
4 Nov. 01 50 Rectorat

DUET01 Jornada de Presentació d’Assignatures Virtuals Hores Calendari Places Lloc
4 Des. 01 50 Rectorat

DUET02 Docència Semipresencial i a Distància Hores Calendari Places Lloc
20 Des. 01 20 Tarragona

PFPA11 Jornada sobre Programes d’Intercanvis i Beques Hores Calendari Places Lloc
4 Des. 01 50 Rectorat
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PFPA12 Taller de Disseny i Desenvolupament del Projecte Docent Hores Calendari Places Lloc
12 Gen. 02 25 Tarragona

PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès (A) Hores Calendari Places Lloc
18 Gen. Feb.02 20 Tarragona

PFPA14 Curs d’Introducció al Power Point Hores Calendari Places Lloc
12 Feb. 02 20 Tarragona

PFPA15 Introducció a les Eines Telemàtiques Hores Calendari Places Lloc
10 Feb. 02 15 Tarragona

PFPA16 Disseny Experimental i Tractament Estadístic
de Resultats de Recerca Hores Calendari Places Lloc

12 Feb. 02 30 Tarragona

PFPA17 Gestió del Temps Hores Calendari Places Lloc
12 Març 02 20 Tarragona

PFPA18 Elaboració de Tesis Doctorals Hores Calendari Places Lloc
12 Abril 02 30 Tarragona

DUET03 Comunicació Visual i Disseny de Material per a la WWW Hores Calendari Places Lloc
15 Abril 02 20 Tarragona

PFPA19 Creació de Planes Web (B) Hores Calendari Places Lloc
10 Maig 02 15 Tarragona

PFPA20 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès (B) Hores Calendari Places Lloc
12 Juny 02 20 Tarragona

PFPA21 Redacció d’Articles Científics en Anglès (B) Hores Calendari Places Lloc
18 Jun. Jul.02 20 Tarragona

DUET04 Treball Col·laboratiu: Investigació i Docència Hores Calendari Places Lloc
10 Jun. Jul.02 20 Tarragona

DUET05 JLE (Java Learning Environment) Hores Calendari Places Lloc
20 Jul. 02 20 Tarragona

Programació de cursos del PFPA GENERAL 2001-2002

PFPA01 Creació de Planes Web Hores Calendari Places Lloc
Sessions 10 Set. 01 15 Tarragona
· Iniciació al llenguatge HTML. Etiquetes bàsiques
· Llenguatge HTML. Hipervincles, imatges, taules i formularis
· Transformació de documents Word i Excel a HTML
· Transferència de fitxers al servidor: FTP
· Pàgines interactives. Iniciació al JavaScript
Setembre de 2001, 2 sessions per setmana, 2 hores i mitja per sessió (de 17 a 19.30 h.)

PFPA02 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès (A) Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Set. 01 20 Tarragona
· Estil i utilització de la llengua anglesa en una presentació
· Tipus i casos pràctics
Setembre de 2001, 2 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17 a 20 hores).

PFPA03 Publicació de Material Multimèdia a Internet Hores Calendari Places Lloc
Sessions 10 Oct. 01 15 Tarragona
· Cerca d’informació específica
· Xat, fòrum de discussió
· Audiovisuals
· Publicació de mitjans multimèdia digitals (fotografia, so i vídeo)
Octubre de 2001, 2 sessions per setmana, 2 hores i mitja per sessió (de 17 a 19.30 h)
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PFPA04 Eines per a l’Acció Tutorial Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Oct. 01 30 Tarragona
· Les tutories
· La relació professor alumne
Octubre de 2001, 2 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17.30 a 20.30 hores).

PFPA05 Disseny i Gestió de Projectes de Recerca Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Oct. Nov.01 50 Tarragona
· Projectes nacionals/estatals. R+D
· Projectes europeus/unió europea. Marc
· Universitat-Empresa. Projectes i prestacions de serveis
· Gestió de la recerca a la Universitat. R+D URV
· FURV. Direcció de la Recerca, desenvolupament i transformació
Octubre-novembre de 2001, 2 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17.30 a 20.30 hores).

PFPA06 Formulació dels Objectius Formatius d’una Assignatura Hores Calendari Places Lloc
Sessions 8+6 Nov. Març 02 25 Tarragona
· Els objectius d’una assignatura
· La planificació d’una assignatura
Novembre de 2001, 2 sessions de 4 hores (de 17 a 21 hores) i seguiment del treball elaborat al març en dues sessions de 3 hores
(de 17 a 20 hores)

PFPA07 Formació Inicial del Professorat Universitari Hores Calendari Places Lloc
Sessions 8+12 Oct. Maig 02 25 Tarragona
· Qüestions de docència universitària
· Els processos d’ensenyament-aprenentatge a nivell universitari
Començament a l’octubre de 2001, 2 sessions presencials (8 hores) i seminaris de seguiment (12 hores)

PFPA08 Català Nivell B Hores Calendari Places Lloc
Sessions 60 Nov. Maig.02 15 Tarragona
· Fonologia i otografia, morfologia i sintaxi, lèxic i història de la llengua i sociolingüística

PFPA09 Català Nivell C Hores Calendari Places Lloc
Sessions 90 Nov. Maig.02 25 Tarragona
· Fonologia i otografia, morfologia i sintaxi, lèxic i història de la llengua i sociolingüística

DUET01 Jornada de Presentació d’Assignatures Virtuals Hores Calendari Places Lloc
Sessions 4 Des. 01 50 Rectorat
· Presentació d’experiències de virtualització d’assignatures
Desembre de 2001, 1 sessió de 4 hores (de 16 a 20 hores)

DUET02 Docència Semipresencial i a Distància Hores Calendari Places Lloc
Sessions 20 Des. 01 20 Tarragona
· Docència semipresencial
· Docència a distància
Desembre de 2001, sessions presencials i seguiment

PFPA10 Jornada sobre l’Estructura i Funcions de la URV Hores Calendari Places Lloc
Sessions 4 Nov. 01 50 Rectorat
· Presentació general i marc legislatiu (LRU, Estatuts URV)
· Pla Estratègic de Qualitat de la URV
· La docència a la URV
· La recerca a la URV
Novembre de 2001, una jornada de 4 hores

PFPA11 Jornada sobre Programas d’Intercanvis i Beques Hores Calendari Places Lloc
Sessions 4 Des. 01 50 Rectorat
· ORI
· Condicionants acadèmics per a intercanvis i beques de professors i alumnes
· Característiques dels programes europeus Erasmus, Leonardo da Vinci, …
· Intercanvis fora de l’àmbit europeu, específics amb altres universitats, amb empreses, ...
Desembre de 2001, una jornada de 4 hores
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PFPA12 Taller de Disseny i Desenvolupament del Projecte Docent Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Gener 02 25 Tarragona
· Elaboració i defensa del projecte docent
· Integració del model d’ensenyament-aprenentatge al projecte docent
Gener de 2002, 3 sessions de 4 hores (de 16 a 20 hores)

PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès (A) Hores Calendari Places Lloc
Sessions 18 Gen. Feb. 02 20 Tarragona
· L’organització d’un article de recerca
· Els problemes gramaticals més comuns
· Els aspectes estilístics de la redacció
Requisit d’inscripció: Nivell d’anglès First Certificate, cinquè de l’Escola Oficial d’Idiomes o cinquè del Servei Lingüístic de la
URV
Gener-febrer de 2002, 3 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17 a 20 hores).

PFPA14 Curs d’Introducció al Power Point Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Febrer 02 20 Tarragona
· Elements bàsics per a l’elaboració d’una presentació
· Animació i possibilitats d’incorporació d’altres elements
· Aplicació en casos concrets docents i de recerca I
· Aplicació en casos concrets docents i de recerca II
Febrer de 2002, 2 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17 a 20 hores).

PFPA15 Introducció a les Eines Telemàtiques Hores Calendari Places Lloc
Sessions 10 Febrer 02 15 Tarragona
· Comunicacions xat, fòrum de discussió
· Cerca d’informació via Internet
· Iniciació a les eines de treball col·laboratiu
Febrer de 2002, 2 sessions per setmana, 2 hores i mitja per sessió (de 17 a 19.30 h.)

PFPA16 Disseny Experimental i Tractament Estadístic
de Resultats de Recerca Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Febrer 02 30 Tarragona
· Enfocament d’un treball científic
· Cerca d’informació i bases de dades específiques
· Disseny experimental
· Expressió de resultats i tractament estadístic
· Interpretació i discussió
Febrer de 2002, 3 sessions per setmana de 2 hores (de 17 a 19 hores)

PFPA17 Gestió del Temps Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Març 02 20 Tarragona
· Organització i optimització del temps
Març de 2002, 2 sessions per setmana de 3 hores (de 17 a 20 hores)

PFPA18 Elaboració de Tesis Doctorals Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Abril 02 30 Tarragona
· Marc legal
· Estructura i continguts
· Presentació
Abril de 2002, 2 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17 a 20 hores)

DUET03 Comunicació Visual i Disseny de Material
per a la World Wide Web Hores Calendari Places Lloc
Sessions 15 Abril 02 20 Tarragona
· Iniciació al software Macromedia Dreamweaver
· Iniciació al software Macromedia Flash
· Iniciació a la comunicació visual a la www
Abril de 2002, 3 sessions de 5 hores (de 15 a 20 hores)
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PFPA19 Creació de Planes Web (B) Hores Calendari Places Lloc
Sessions 10 Maig 02 15 Tarragona
· Iniciació al llenguatge HTML. Etiquetes bàsiques
· Llenguatge HTML. Hipervincles, imatges, taules i formularis
· Transformació de documents Word i Excel a HTML.
· Transferència de fitxers al servidor: FTP
· Pàgines interactives. Iniciació al JavaScript
Maig de 2002, 2 sessions per setmana, 2 hores i mitja per sessió (de 17 a 19.30 h.)

PFPA20 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès (B) Hores Calendari Places Lloc
Sessions 12 Juny 02 20 Tarragona
· Estil i utilització de la llengua anglesa en una presentació
· Tipus i casos pràctics
Juny de 2002, 2 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17 a 20 hores).

PFPA21 Redacció d’Articles Científics en Anglès (B) Hores Calendari Places Lloc
Sessions 18 Jun. Jul. 02 20 Tarragona
· L’organització d’un article de recerca
· Els problemes gramaticals més comuns
· Els aspectes estilístics de la redacció
Requisit d’inscripció: Nivell d’anglès First Certificate, cinquè de l’Escola Oficial d’Idiomes o cinquè del Servei Lingüístic de la
URV
Juny-juliol de 2002, 3 sessions per setmana, 3 hores per sessió (de 17 a 20 hores).

DUET04 Treball Col·laboratiu: Investigació i Docència Hores Calendari Places Lloc
Sessions 10 Jun. Jul. 02 20 Tarragona
· BSCW
Juny–juliol de 2002, 4 sessions de 2 hores i mitja (de 17 a 19.30 hores

DUET05 JLE (Java Learning Environment) Hores Calendari Places Lloc
Sessions 20 Juliol 02 20 Tarragona
· JLE
Juliol de 2002, 5 sessions de 4 hores (de 10 a 14 hores)

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001

Programació de cursos del Pla General del PFPA 2001-2002

Codi Curs        Hores Calendari Places Lloc  Pressupost Total
Docència Desplaça-   Despeses

    ments         generals

PFPA01 Creació de Planes Web        10 Set. 01 15 Tarragona 85.000 0 32.500  117.500

PFPA02 Com Preparar una
Presentació Oral en Anglès (A)        12 Set. 01 20 Tarragona 102.000 0 40.000  142.000

PFPA03 Publicació de Material
Multimèdia a Internet 10 Oct. 01 15 Tarragona 85.000 0 32.500 117.500

PFPA04 Eines per a l'Acció Tutorial 12 Oct. 01 30 Tarragona 120.000    40.000 55.000 215.000

PFPA05 Disseny i Gestió de 12  Oct.-
Projectes de Recerca Nov. 01 50 Tarragona 102.000 0 85.000 187.000

PFPA06 Formulació dels Objectius 14 Nov. 01-
Formatius d'una Assignatura Març 02 25 Tarragona 140.000   40.000 47.500 227.500

PFPA07 Formació Inicial del 20 Oct.01 -
Professorat Universitari Maig 02 25 Tarragona 182.000   78.500 47.500 308.000
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Codi Curs    Hores     Calendari   Places Lloc  Pressupost        Total
Docència  Desplaça-  Despeses

     ments        generals

PFPA08 Català Nivell B 60 Nov. 01 -
Maig 02 15 Tarragona     0    0 32.500 32.500

PFPA09 Català Nivell C 90 Nov. 01 -
Maig 02 25 Tarrgona     0    0 47.500 47.500

PFPA10 Jornada sobre l'Estructura i
Funcions de la URV 4 Nov. 01 50 Rectorat 34.000    0 85.000 119.000

DUET01 Jornada de Presentació
d'Assignatures Virtuals 4 Des. 01 50 Rectorat 34.000    0 85.000 119.000

DUET02 Docència Semipresencial i
a Distància 20 Des. 01 20 Tarragona 200.000    50.000 40.000 290.000

PFPA11 Jornada Sobre Programes
d'Intercanvis i Beques 4 Des. 01 50 Rectorat 34.000    0 85.000 119.000

PFPA12 Taller Disseny i Desenvolupament
del Projecte Docent 12 Gen. 02 25 Tarragona 120.000   144.000 47.500 311.500

PFPA13 Redacció d'Articles Científics 18 Gen. -
en Anglès (A) Feb. 02 20 Tarragona 153.000     0 40.000 193.000

PFPA14 Curs d'Introducció al Power Point 12 Feb. 02 20 Tarragona 102.000     0 40.000 142.000

PFPA15 Introducció a les Eines Telemàtiques 10 Feb. 02 15 Tarragona 85.000     0 32.500 117.500

PFPA16 Disseny Experimental els Tractaments
Estadístics de Resultats de Recerca 12 Feb. 02 30 Tarragona 102.000     0 55.000 157.000

PFPA17 Gestió del Temps 12 Març 02 20 Tarragona 120.000    100.000 40.000 260.000

PFPA18 Elaboració de Tesis Doctorals 12 Abr. 02 30 Tarragona 120.000 50.000 55.000 225.000

DUET03 Comunicació Visual i Disseny de
Material per a la World Wide Web 15 Abr. 02 20 Tarragona 150.000 75.000 40.000 265.000

PFPA19 Creació de Planes Web (B) 10 Maig 02 15 Tarragona 85.000    0 32.500 117.500

PFPA20 Com Preparar una Presentació
Oral en Anglès (B) 12 Juny 02 20 Tarragona 102.000    0 40.000 142.000

PFPA21 Redacció d'Articles Científics
en Anglès (B) 18 Juny -

Juliol 02 20 Tarragona 153.000    0 40.000 193.000

DUET04 Treball Col·laboratiu: Investigació
i Docència 10 Juny -

Juliol 02 20 Tarragona 85.000    0 40.000 125.000

DUET05 JLE (Java Learning Environment) 20 Juliol 02 20 Tarragona 170.000    0 40.000 210.000

445 665    2.665.000    577.500   1.257.500           4.500.000

Despeses generals 500.000

Pla Específic (125.000 ptes. per  cadascun dels 20 departaments)     2.500.000

Total           7.500.000

Coordinació       500.000

Total    8.000.000
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   PFPA GENERAL  PFPA GENERAL
2000-2001 Hores 2001-2002 Hores

Coneixement de la URV i Acció Tutorial 36 Coneixement de la URV i Acció Tutorial 16

Eines per a l’Acció Tutorial (A i B)
(PFPA03 i PFPA13) 24 Eines per a l’Acció Tutorial (PFPA04) 12

Conèixer la URV 12 Jornada sobre l’Estructura i
Funcions de la URV (PFPA10)   4

Metodologia Docent 48 Metodologia Docent 66

Docència Universitària: Formulació dels Objectius Formatius
Ensenyament i Aprenentatge (PFPA10) 12 d’una Assignatura (PFPA06) 14

Formació Inicial del Professorat Formació Inicial del
Universitari (PFPA05) 20 Professorat Universitari (PFPA07) 20

Docència Semipresencial i
a Distància (DUET02) 20

Taller de Disseny i Desenvolupament Taller de Disseny i Desenvolupament
del Projecte Docent (PFPA07) 16 del Projecte Docent (PFPA12) 12

Noves Tecnologies 94 Noves Tecnologies 101

Creació de Planes Web (A i B) Creació de Planes Web (A i B)
(PFPA02, PFPA16) 20 (PFPA01, PFPA19) 20

Docència Universitària: Publicació de Material Multimèdia
Recursos Didàctics i NT (PFPA17) 20 a Internet (PFPA03) 10

Jornada de Presentació d’Assignatures
Virtuals (DUET01)   4

Introducció al Power Point (A i B)
(PFPA01, PFPA08) 24 Curs d’Introducció al Power Point

(PFPA14) 12

Introducció a les Eines Telemàtiques Introducció a les Eines Telemàtiques
(A i B) (PFPA14, PFPA15) 30 (PFPA15) 10

Comunicació Visual i Disseny de
Material per a la World Wide Web (DUET03) 15

Treball Col·laboratiu: Investigació i
Docència(DUET04) 10

JLE (Java Learning Environment)
(DUET05) 20

Metodologia de la Recerca 30 Metodologia de la Recerca 40

Disseny i Gestió de Projectes
de Recerca (PFPA018) 12 Disseny i Gestió de Projectes de Recerca (PFPA05) 12

Jornada sobre Programes
d’Intercanvis i Beques (PFPA11)   4

Com organitzar una Recerca Disseny Experimental i Tractament
(PFPA20)   6 Estadístic de Resultats de Recerca (PFPA16) 12

Quadre comparatiu de la programació del PFPA GENERAL dels cursos 2000-2001 i 2001-2002 agrupats per blocs temàtics
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  PFPA GENERAL  PFPA GENERAL
2000-2001 Hores 2001-2002 Hores

Elaboració de Tesis Doctorals (PFPA19)   12 Elaboració de Tesis Doctorals (PFPA18)   12

Idiomes  186 Idiomes 210

Com Preparar una Presentació Com Preparar una Presentació
Oral en Anglès (A i B) Oral en Anglès (A i B)
(PFPA23, PFPA24)   18 (PFPA02, PFPA20)   24

Català Nivell B (PFPA22B)   60 Català Nivell B (PFPA08)   60

Català Nivell C (PFPA22C)   90 Català Nivell C (PFPA09)   90

Redacció d’Articles Científics en Redacció d’Articles Científics en
Anglès (PFPA21)   18 Anglès (A i B) (PFPA13, PFPA21)   36

Altres   32 Altres   12

Organització de Reunions (PFPA11)     6 Gestió del Temps (PFPA17)   12

Resolució de Conflictes (PFPA12)     9

Eines per a la Recuperació de la
Informació (PFPA04)   17

HORES DE FORMACIÓ 426 HORES DE FORMACIÓ 445

Comunicació Visual i Disseny de Material
per a la World Wide Web (DUET01)   15

Docència Semipresencial i
a Distància (DUET02)   45

Treball Col·laboratiu: Investigació i
Docència(DUET03)   10

JLE (Java Learning Environment)  (DUET04)   20
Jornada de Virtualització de la
Docència (DUET06)     3

DUET   93

TOTAL 519 TOTAL 445

5 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la modificació del pressupost
2001.

APLIC. ECONÒ. EXPLICACIO DE L´INGRÉS

CAPÍTOL 3. 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
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APLIC. ECONÒ. EXPLICACIO DE L´INGRÉS

3129 ESCOLES ADSCRITES
  313 ALTRES PREUS PÚBLICS 0

3131 CURSOS DE DOCTORAT 0
  319 0

3191 PROVES D'APTITUD PER A L'ACCES A LA U. (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 VARIS
32307 UNITAT D'ESPORTS
32308 INSTAL·LACIONS SANT JORDI

  325 SERVEIS UNIVERSITARIS DE TRANSFERÈNCIA 0
32501 OTRI
32502 STQ
32503 S. ARQUEOLOGIA

  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
  303 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 REINTEG. EXERC. TANCATS
  389 ALTRES REINTEGRAMENTS

ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS 0
  399 ALTRES INGRESSOS 0

CAPÍTOL  4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS                  -2.000.000

ARTICLE 40. TRANSFERÈNCIES ESTAT 0
  401 TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT 0

4011 SUBVENCIONS DGES 0
4019 ALTRES SUBVENCIONS DE L'ESTAT 0

ARTICLE 41. TRANSFERÈNCIES ORG. AUTÒN. ADMIN. 0
  411 TRANSFERÈNCIES D'ORG. AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 0

ARTICLE 45. TRANSFERENCIES DE LA COM. 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
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ARTICLE 46. ALTRES ADM. PÚBLIQUES LOCALS          -2.000.000
  460 SUBVENCIONS AJUNTAMENT
  462 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ                                               -2.000.000
  469 ALTRES SUBVENCIONS 0

ARTICLE 47.  SUBV. ENTITATS PRIVADES 0
  479 SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES 0

ARTICLE 49.  TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR 0
TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA 0
ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR 0

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0

ARTICLE 52.  INTERESSOS C/C 0
  520 INTERESSSOS C/C
  529 ALTRES INTERESSOS

ARTICLE 53.  DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFIC. 0
  537 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS

ARTICLE 54.  RENDES BÉNS IMMOBLES 0
  540 LLOGUER D'AULES 0
  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

CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0

ARTICLE 70. TRANSF. RECERCA ESTAT 0
  701 PROJECTES DE RECERCA 0

7011 MINISTERI D'EDUCACIÓ I CULTURA 0
70111 TRANSF. DE LA CICYT 0
70112 TRANSF. 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. TRANSF. DE CAPITAL DE LA GENERALITAT 0
  751 TRANSF. DE CAPITAL DE LA GENERALITAT 0

7511 DEPT. PRESIDÈNCIA 0
75111 DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA 0
751111 DGR PROJECTES 0
751112 DGR INFRAESTRUCTURA 0
751113 DGR MOBILITAT
751114 DGR BECARIS
751119 DGR ALTRES 0
75112 DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS 0
751121 DGU PROJECTES 0
751122 DGU INFRAESTRUCTURA 0
751123 DGU MOBILITAT
751124 DGU BECARIS
751129 DGU ALTRES
75119 ALTRES DIRECCIONS GENERALS
7512 DEPT. DE CULTURA 0
751211 DEPT. 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. TRANSF. D'ENS LOCALS 0
  760 TRANSFERÈNCIES D'AJUNTAMENTS
  761 TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ -INFRAESTRUCTURA- 0

7611 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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7619 ALTRES DIPUTACIONS
  769 ALTRES TRANSFERÈNCIES

ARTICLE 77. TRANSF. D'ENTITATS PRIVADES 0
  779 TRANSF. DE CAPITAL D'ENTITATS PRIVADES 0

ARTICLE 79. TRANSFERÈNCIES EXTERIORS 0
  790 TRANSF. COMUNITAT EUROPEA 0
  799 ALTRES TRANSFERENCIES

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS                              2.633.792.052

ARTICLE 83. PRÉSTECS A CURT TERMINI 0
  830 PRÉSTECS A CURT TERMINI

ARTICLE 87. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS     2.633.792.052
  870 ROMANENT DE TRESORERIA GENÈRIC ANY 99         334.373.204
  871 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT I ESPECIAL 99   2.299.418.848

CAPITOL 9.  PASSIUS FINANCERS 3

ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional 0
  913 Préstecs rebuts a llarg termini d´ens de fora del sector públic 0

T O T A L                                                                   2.631.792.052

APLIC. ECONÒ. EXPLICACIO DE L´INGRÉS

6 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la Memòria econòmica 2000,
liquidació aprovada en la sessió de Junta de Govern del 07-05-01.

7 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova el Contracte programa
d’inversions.

EN DESENVOLUPAMENT
ETSE + ETSEQ
Aulari
Laboratoris docents L1+L2
Departaments (Mòdul E)
Plantes pilot
Subtotal edificis
ETSE + ETSEQ. Equipament
Aulari
Laboratoris docents L1+L2
Departaments (Mòdul E)
Plantes Pilot
Subtotal equipament
ETSE + ETSEQ. Urbanització
TOTAL ETSE + ETSEQ

Edificis comuns Sescelades
Biblioteca + Aules (estudi + info)
Aula Magna i serveis
Subtotal edificis comuns
Equipament biblioteca
Equipament Aula Magna + Serv.
Subotal equipament
Total Ed. comuns

Química + Enologia
Aulari
Departaments
Laboratoris docents
Subtotal edificis
Q + E. Equipament
Aulari
Departaments

JdG
23/10/00

535
63
81
215
894

120
300
284
80
784
151
1829

861
360
1221
110
48
158
1379

2129

DURSI
2001-06

1880

1065
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EN DESENVOLUPAMENT
Laboratoris docents
Subtotal equipament
Q + E. Urbanització
Total Química + Enologia

SRC
Edifici + Equipament

NOVES ACCIONS
Facultat de Lletres (C. Centre)
Edificis
Equipament
Urbanització
Total Fac. Lletres

Casa de l'Estudiant (C. Centre)
Edificis
Equipament
Total Casa de l'Estudiant

Ampliació de Rectorat
Edificis
Equipament
Urbanització
Total ampl. Rectorat
Objectiu 2:

RAM
Reforma Fac. Medicina
Obres menors
Reforma poliesportiu Sesc.
Altres (Infra+equip+obres)
Total RAM
Gestió del programa
Objectiu 1:

TOTAL NOU CPI 2001-04

JdG
23/10/

00450
599
3178

243

1125
150
161
1436

300
40
340

425
60
43
528

281
180
60

521
134

9588
TOTAL

2879

257

402

0

117
6600

325
310

0
168
803
163
966

7566
TOTAL

Dursi
2001-06

1a. Fase

Biblioteca digital + TIC

6 anys

+ 175 FEDER

8 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es ratifica l’acord de la Comissió delegada
d’Estudiants referent a les bases de la convocatòria de beques de col·laboració
URV 2001-02.

La Comissió d'Estudiants delegada de la Junta de Govern, va acordar en data 25
de juny de 2001 l'aprovació de les convocatòries de les beques de col·laboració
següents:

- Biblioteca (Serveis Centrals)
- Aula d'autoaprenentatge
- Avaluació personal docent
- Oficina de l'Esport
- Borses de Treball i Habitatge
- Biblioteques de centre (feiners i caps de setmana)
- Aules d'informàtica
- BACU
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9 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aproven els premis extraordinaris finals
d’estudis i de doctorat.

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001

PREMIS EXTRAORDINARIS FINAL D’ESTUDIS
CURS ACADÈMIC 1999-00

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses Laura Mercadé Prieto 2,13
Ciències Empresarials José Manuel Gómez Rodríguez 2,36

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Fisioteràpia Sònia Agramunt Fabra 2,98
Medicina Sònia Segura Tigell 2,91

Facultat de Química
Química Ana Valcárcel Ortí 2,79
Bioquímica Montserrat Pinent Armengol 3,40

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Pedagogia Joan Gutiérrez Masdeu 2,50
Psicologia Judit Garcia Borges 3,28
Mestres Elisabeth Alcalde Bautista 2,42

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
ETI – Química Industrial Alba Freixa Giné 1,91
Enginyeria Química Montserrat Palau Altarriba 2,37

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
ETI - Electrònica Industrial Eugenio Barrero Guerreri 1,71
ETI – Electricitat David Vives Gené 1,85
ET en Informàtica de Sistemes Eduardo Pàmies Corominas 2,63
ET en Informàtica de Gestió Yolanda Robla Mota 1,84
Enginyeria Informàtica Antoni Suñer Rustarazo 2,55
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial Marc Cabré Pardo 2,09

Facultat de Lletres
Filologia Hispànica Maria del Carmen Torres Recasens 2,49
Filologia Catalana Roser Pujades Comas d’Argemir 3,43
Filologia Anglesa Marta Moya González 2,74
Història Francisco Bosch Puche 2,81
Geografia Joan Martí Baudell 2,23

Alexandre Garcia Garcia 2,23
Antropologia Social i Cultural Xavier Massó Aguadé 2,87
Graduat Superior en Arqueologia José Ignacio Fiz Fernández 2,40
Graduat Superior Estudis Alemanys cap alumne compleix els requisits exigits

Facultat de Ciències Jurídiques
Dret Blanca Gómez Olivares 2,31
Relacions Laborals Julián Astasio Pérez 2,63

Facultat d’Enologia
ETA – Indústries Agràries i Alimentàries Elisabet Castell Muixí 1,89
Enologia M. Teresa Planas Huguet 2,24

Escola Universitària d’Infermeria
Infermeria Olga Fortuny Puerto 2,14
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
CURS 1999-2000

La normativa de premis extraordinaris de doctorat, aprovada per aquesta
Universitat, preveu que la selecció dels candidats proposats la realitzaran els doctors
representants dels departaments a la Comissió de Doctorat agrupats per àrees
temàtiques, estarà presidida pel vicerector encarregat de la Comissió, i actuarà com
a secretària la mateixa persona que ho és a la Comissió de Doctorat.

La Junta de Govern, a proposta del Consell Rectoral i d'acord amb els mèrits
valorats per la Comissió de Doctorat, aprovarà els guanyadors dels premis
extraordinaris de doctorat.  Aquests premis seran lliurats dins l'acte oficial d'inauguració
del curs acadèmic.

Pel nombre de tesis llegides el curs 1998-1999, correspon atorgar 6 premis
extraordinaris de doctorat, amb la següent distribució:

Àrea Temàtica A: 1
Àrea Temàtica B: 2
Àrea Temàtica C: 1
Àrea Temàtica D:2

En aquest sentit, la Comissió de Doctorat va acordar aprovar la relació dels alumnes
que es proposen per a l'obtenció dels premis extraordinaris:

- Àrea Temàtica A: Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia,
Infermeria, i Psicologia:

Dr. Alberto Miguel Stchigel - Departament de Ciències
  Mèdiques Bàsiques

- Àrea Temàtica B: Departaments d'Antropologia Social i Filosofia, Filologia
Anglogermànica,  Filologia Catalana, Filologies Romàniques, Història i Geografia i
Pedagogia:

Dra. Maria Dolores Jiménez López - Departament de Filologies Romàniques
Dr. Daniel Piñol Alabart - Departament d'Història i Geogrfia

- Àrea Temàtica C: Departaments de Dret i de Gestió d'Empreses i Economia:

Dr. Esteve Bosch Capdevila - Departament de Dret

- Àrea Temàtica D: Departaments de Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Mecànica;
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Química; Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques; Química Analítica i Química Orgànica i Química Física
i Inorgànica:

Dra. Núria Masqué Granja - Departament de Química Analítica
  i Química Orgànica

Dr. Felipe Jiménez Blas - Departament d'Enginyeria Química

10 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la participació de la URV en
l’Associació EQUAL.

APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ EQUAL

Atès que en data 13 de setembre de 2000 les entitats: Ajuntament de Reus,
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Valls, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament
de Vandellòs, C. C. del Baix Camp, C. C. del Tarragonès, C. C. de l’Alt Camp, C. C. de
la Ribera d’Ebre, C. C: del Priorat, CCOO, UGT, CEPTA, PIMEC-SEFES, i la Universitat
Rovira i Virgili van formalitzar un protocol de cooperació per impulsar el Pla per a la
promoció dels recursos humans en el marc de la iniciativa comunitària EQUAL 2001-
2006 del Camp de Tarragona.
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Atès que en l’esmentat protocol s’acorda promoure la constitució d’una agrupació
de desenvolupament de les comarques del Camp de Tarragona impulsant un pla
territorial basat en les directrius marcades per l’estratègia europea per a l’ocupació i
les orientacions de la Generalitat de Catalunya, i emmarcat en la iniciativa comunitària
EQUAL.

Vista la resolució de 22 de març de 2001 de la Unitat Administrativa del Fons
Social Europeu, publicada al BOE núm. 92, de 17 d’abril de 2001, per la qual es
convoquen les ajudes del Fons Social Europeu corresponents a la Iniciativa
Comunitària EQUAL a Espanya.

Vist allò que disposen els articles 6 i 9 de l’esmentada resolució respecte a la
necessitat que els beneficiaris dels fons destinats a aquests projectes constitueixin
una agrupació de desenvolupament, amb o sense personalitat jurídica, per
desenvolupar els projectes que presentin.

Atès que les entitats adherides al protocol han proposat la constitució de l’agrupació
de desenvolupament mitjançant una associació a l’empara del que disposa la Llei 7/
1997, de 18 de juny, d’associacions de Catalunya.

Atès que, de conformitat amb l’article 4.1 b de la Llei 7/1997, poden constituir
associacions tant les persones jurídiques públiques com les privades.

Vista la proposta d’estatuts pels quals s’ha de regir l’associació, i a l’empara de
l’àmbit competencial establert al Decret 214/94, de 26 de juliol, que aprova els
Estatuts de la URV, i la Llei 16/98, de consells socials de les universitats públiques
catalanes, es proposa l’adopció de l’ACORD següent::

1. APROVAR la constitució de l’Associació EQUAL com a agrupació de
desenvolupament del projecte Pla per a la promoció dels recursos humans
del Camp de Tarragona, i la participació, en ella, de la Universitat Rovira i
Virgili.

2. APROVAR els Estatuts pels quals s’ha de regir l’Associació EQUAL.
3. DESIGNAR el Dr. Antonio Terceño Gómez com a representant de la Universitat

Rovira i Virgili a l’Associació EQUAL.
4. APROVAR el cofinançament del projecte Pla per a la promoció dels recursos

humans del Camp de Tarragona per part de la Universitat Rovira i Virgili, per
un import de:

ANY 2002
1. Foment d’empreses de base científica i tecnològica (URV)

(Corresponen a l’aplicació pressupostària 226.9) 2.000.000
2. Personal de la Borsa de Treball (part del sou) 1.250.000

ANY 2003
1. Foment d’empreses de base científica i tecnològica (URV)

(Corresponen a l’aplicació pressupostària 226.9) 2.000.000
2. Personal de la Borsa de Treball (part del sou) 1.250.000
A més d’una aportació en espècie, del 20% del cost total del projecte.

5. FACULTAR el Dr. Lluís Arola Ferrer per tal que formalitzi tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

11 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova el Reglament del Pla de formació
del PAS.

El desenvolupament de la formació del personal d'administració i serveis (PAS)
de la URV es regirà per les normes següents:

1. Introducció
La formació continuada és un dret i un deure del PAS de la URV.
La tipologia i el contingut de les accions formatives ha de respondre als criteris

establerts en aquest Reglament o a aquells que pugui establir puntualment la Comissió
de Formació.

2. Àmbit d’aplicació
Totes les accions de formació en què estigui involucrat el PAS de la URV es regiran

per les normes contingudes en el document de Política de formació del PAS, aprovat
per la Junta de Govern de la Universitat, i per aquest Reglament.
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Concretament, l’àmbit d’aplicació relacionat amb cadascun dels objectius
especificats en el document de Política de formació del PAS és el següent:

2.1 Formació relacionada amb l’objectiu 1: PAS funcionari i interí i PAS laboral
fix i temporal.

2.2 Formació relacionada amb l’objectiu 2: PAS funcionari i PAS laboral fix.
2.3 Formació relacionada amb l’objectiu 3: PAS funcionari i PAS laboral fix.
Si hi ha places vacants en les accions formatives dels objectius 2 i 3 que no

tinguin caràcter excepcional, podran ser cobertes pel PAS interí i temporal amb una
antiguitat mínima de 6 mesos continuats, o de 8 vuit mesos en els darrers 24 mesos,
i amb perspectives de continuïtat del nomenament o el contracte durant el període
en què es desenvolupi l’acció formativa.

3. Tipus de formació
Les activitats formatives aprovades anualment per la Comissió de Formació es

relacionaran amb cadascun dels tres objectius d’aquest Pla de Formació.
De forma general, les correlacions entre objectius i tipus d’accions formatives

seran les següents:
3.1 Formació destinada a l’acompliment de l’objectiu 1:

- Cursos destinats a desenvolupar el perfil bàsic establert en el Catàleg de
llocs de treball.

- Cursos destinats a desenvolupar els requeriments de competències estaberts
per a cada persona en la fitxa del lloc de treball que ocupa.

- Cursos destinats a col·lectius funcionalment homogenis.
- Cursos destinats al desenvolupament de nous aplicatius –entenent-se com

a tals els cursos de postimplantació–, noves tecnologies, actualitzacions
legislatives, etc.

- Formació d’acollida al lloc de treball.
3.2 Formació destinada a l’acompliment de l’objectiu 2:

- Cursos de desenvolupament de coneixements, habilitats o capacitats
complementàries a les que s’estableixen, per a cada persona, en la
corresponent fitxa del lloc de treball.

- Cursos destinats a la preparació per a la promoció, sempre que aquesta
sigui coherent amb la situació de cada persona.

3.3 Formació destinada a l’acompliment de l’objectiu 3:
- Cursos destinats al desenvolupament integral de les persones, sempre que

aquest tingui relació amb les activitats d’aquestes en el si de la URV.
- Cursos destinats a desenvolupar el sentit de pertinença a la URV i el

compromís dels seus membres amb les activitats, objectius, valors, etc. de
la institució.

Tanmateix, en alguns casos, el caràcter obligatori o opcional d’una determinada
acció formativa i, per tant, la seva relació amb cadascun dels objectius, estarà
determinada, per a cada persona, pel fet que es tracti de formació proposada o de
formació sol·licitada.

4. Difusió de les accions formatives
La Comissió de Formació ha d'aprovar anualment les accions formatives, la seva

programació i els col·lectius als quals va dirigida.
El Servei de Recursos Humans ha de comunicar a cada membre del PAS i al

corresponent responsable d'unitat la formació proposada corresponent a l’objectiu
1. Un cop rebuda la proposta, cada persona ha de retornar al Servei de Recursos
Humans el document núm ..., amb la seva acceptació i el vistiplau del responsable
de la unitat al qual està adscrit. Si el curs no s'accepta o el responsable d'unitat no hi
dóna el vistiplau, s’haurà de justificar.

Així mateix, el Servei de Recursos Humans farà una difusió general de les accions
formatives corresponents als objectius 2 i 3.

Les comunicacions individuals i la difusió general es duran a terme abans de la
segona quinzena del mes de desembre de cada any.

5. Crèdit horari
Tots els membres del PAS inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament

podran assistir a les accions formatives proposades anualment, de les quals 40 hores
hauran d’estar dins del seu horari laboral.

Independentment, cada membre podrà participar en accions formatives
relacionades amb els objectius 2 i 3, a petició pròpia i d’acord amb l’oferta existent
i els criteris de selecció dels candidats.
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6. Horaris
6.1 Les accions formatives destinades a incrementar les competències per

desenvolupar funcions en els llocs de treball assignats, o a adquirir un coneixement
ràpid de competències necessàries per ocupar un lloc de treball de nova creació i/o
de nova assignació (formació d’acollida al lloc de treball), es duran a terme dins de la
jornada laboral habitual, sempre que les disponibilitats d’espai i dotacions ho permetin.

6.2 Les accions formatives orientades a l’adquisició de competències addicionals
a les del lloc de treball que puguin ser aplicables en el desenvolupament professional
o al creixement com a individus de les persones, es duran a terme majoritàriament
fora de la jornada laboral habitual.

6.3 Les accions formatives sol·licitades pel mateix treballador/a, i que la Comissió
de Formació consideri viables, es duran a terme fora de la jornada laboral habitual.

6.4 En el cas del punt 6.1, si la formació s’ha de dur a terme fora de la jornada
habitual del treballador/a, es compensarà el nombre d’hores de formació per hores
de permís dins de la jornada laboral.

En el cas dels punts 6.2 i 6.3, si la formació s’ha de dur a terme dins de la jornada
laboral habitual del treballador/a, l’assistència estarà condicionada a les necessitats
del servei i les hores de formació hauran de ser recuperades.

Tanmateix, si la persona que sol·licita la formació no ha esgotat per a aquell any
el crèdit horari de 40 hores dins de la jornada laboral, podrà esgotar-lo amb activitats
formatives relacionades amb els objectius 2 i 3, i, per tant, les hores de formació fins
al límit de les 40 hores no hauran de ser recuperades.

6.5 En el cas d'accions formatives presencials de més d’un dia de durada, les
sessions es programaran en dies alterns o periòdics. Tanmateix, aquesta distribució
estarà supeditada a les disponibilitats d’espai i dotacions o a les característiques de
l'acció formativa.

6.6 La durada de les sessions serà variable, en funció del tipus d’acció formativa.
Com a criteri general, les sessions tindran un màxim de quatre hores de durada,
excepte per aquelles que per les seves característiques s’hagin de dur a terme de
forma intensiva. Sempre que sigui possible, les sessions començaran a l’inici del matí
o de la tarda.

6.7 La Comissió de Formació no programarà accions formatives durant l’agost ni
durant els torns de descans de Nadal i Setmana Santa. Així mateix, i amb caràcter
general, la Comissió ha de procurar no programar accions formatives durant el juliol,
llevat d'aquells casos en què la mateixa acció així ho recomani, que seran degudament
justificats.

Tanmateix, la sol·licitud de vacances durant el mes de juliol serà causa justificada
d'inassistència al curs, si es dóna el cas.

6.8 En el document d’acceptació o de sol·licitud d’una determinda acció formativa
(doc núm ...), s'ha d'establir la forma com:

-  l’assistent a l’acció formativa compensarà les hores de formació, realitzades
fora del seu horari laboral, si l‘acció té caràcter obligatori.

- l’assistent a l’acció formativa recuperarà les hores de formació, realitzades
dins de l’horari laboral, si l’acció té caràcter opcional i no es correspon al
cas establert en el darrer paràgraf del punt 6.4.

7. Requisits i criteris de selecció
La Gerència es compromet a programar, sempre que així ho permetin les

disponibilitats pressupostàries, un nombre suficient d’edicions d’una determinada
acció formativa per poder-la proposar a totes les persones que necessitin realitzar-la,
d’acord amb el primer objectiu de la formació del PAS.

Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, a cada acció formativa es
prioritzaran les propostes d’acord amb els criteris següents:

- Accions formatives d’objectiu 1
a) Membres del PAS per a qui l’acció formativa és de caràcter obligatori

(objectiu 1)
b) Funcionaris i laborals fixos
c) Igual grup/escala a la qual va adreçada l’acció formativa
d) Diferent grup/escala a la qual va adreçada l’acció formativa
e) Còmput anual d’hores de formació realitzades pel treballador/a
f) Inassistència o renúncies injustificades a altres cursos
g) Antiguitat a la URV
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- Accions formatives d’objectiu 2
a) Funcionaris i laborals fixos
b) Interferència de l’acció formativa en el funcionament de la unitat a la

qual està adscrit el treballador/a
c) Còmput anual d’hores de formació realitzades pel treballador/a
d) Inassistència o renúncies injustificades a altres cursos
e) Antiguitat a la URV

 - Accions formatives d’objectiu 3
a) Funcionaris i laborals fixos
b) Còmput anual d’hores de formació realitzades pel treballador/a
c) Inassistència o renúncies injustificades a altres cursos
d)  Antiguitat a la URV

8. Finançament de les accions formatives
8.1 Cada programació de formació tindrà la seva corresponent dotació en el

pressupost anual de la URV. En cas de no poder-se executar completament la
programació pressupostada, el pressupost corresponent a aquesta programació
pendent d’executar, passarà a formar part del pressupost de l’any seguent.

8.2 Les accions formatives proposades en cada programació de formació han de
tenir sempre caràcter gratuït  per als membres del PAS de la URV.

8.3 Les unitats de la URV podran finançar, en base als seus pressupostos, accions
formatives de caràcter complementari i específic adreçades a les competències
concretes requerides als seus llocs de treball, per tant, adreçades a l’objectiu 1.

La Comissió de Formació haurà de tenir coneixement de totes aquestes accions
formatives.

8.4 S'han d'abonar les dietes corresponents quan les accions formatives
corresponguin a l’objectiu 1 i es facin fora de la població del lloc de treball i del lloc
de residència habitual del treballador/a.

En cas que les despeses ocasionades per l’assistència a aquests cursos representin
una quantitat considerable, el/la treballador/a pot sol·licitar l’avançament de les dietes.

9. Cofinançament de les accions formatives
9.1  La Universitat destinarà la dotació anual que correspongui al cofinançament

d’accions formatives excepcionals.
9.2 La dotació pressupostària destinada a la formació del PAS pot cobrir una part

de la despesa de formació sol·licitada pel mateix treballador, sempre que l’activitat
formativa tingui relació amb el projecte formatiu del lloc de treball ocupat per la
persona sol·licitant.

9.3  Per accedir al cofinançament d’activitats formatives, el treballador/a que hi
estigui interessat haurà de presentar una sol·licitud a la Comissió de Formació del
PAS, la qual valorarà les propostes rebudes i en determinarà la viabilitat.

Aquesta valoració s'ha de dur a terme, de forma general i com a molt tard, cada
mes de setembre. Si resta romanent de la dotació destinada a aquesta finalitat, la
Comissió ha de fer una nova valoració de les sol·licituds durant el mes de febrer
següent.

9.4  S'han de prioritzar les sol·licituds dels treballadors que no hagin gaudit d’aquest
cofinançament amb anterioritat.

9.5 El cofinançament s'ha de fer efectiu un cop finalitzada l’acció formativa,
sempre que la persona sol·licitant presenti el corresponent certificat d’aprofitament
o, si no n'hi ha, d’assistència, amb un informe sobre el contingut i l'interès del curs
pel al seu lloc de treball.

10. Certificats
10.1 Els participants en les accions formatives han de rebre la certificació

corresponent, sempre que compleixin els requisits establerts. Les certificacions poden
ser d’assistència o d’aprofitament.

Els certificats d’assistència requereixen una assistència mínima del 80%.
Els certificats d’assistència i aprofitament requereixen una assistència mínima del

80% i haver superat positivament la prova d’avaluació establerta en el programa de
l’acció formativa.

10.2 Els membres del PAS podran sol·licitar l'homologació dels seus coneixements
en un àmbit determinat que formi part de la programació de formació, per tal
d’aconseguir el certificat d’aprofitament corresponent. A aquest efecte, en la fitxa de
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cada acció formativa s’establirà la forma d’homologació, en la qual participaran,
entre altres, els especialistes en els àmbits de formació.

Tanmateix, les accions de formació realitzades a la URV fins ara a través de l’AFCAP
seran homologades directament.

11. Comissió de Formació
11.1 Composició
La Comissió de Formació tindrà la composició següent:
President: el/la gerent, o persona en qui delegui
Vocal: el/la gerent adjunt d’Organització
Vocal: el/la cap del servei de Recursos Humans
Vocal: un membre del PDI proposat per la Junta de Govern
Vocal proposat per la Junta de PAS Funcionari
Vocal proposat per la Junta de PAS Funcionari
Vocal proposat pel Comitè d’Empresa
Vocal proposat pel Comitè d’Empresa
Actuarà com a secretari/ària el tècnic/a de formació i avaluació, amb veu i

sense vot.
11.2 Funcions
Les funcions d'aquesta Comissió són les establertes en el document de Política de

formació del PAS, que s'esmenten a continuació:
1. Conèixer i valorar les programacions de formació proposades per la

Gerència i el Servei de Recursos Humans.
2. Valorar les propostes puntuals i específiques de formació fetes tant pels

responsables d'unitat com pels mateixos membres del PAS.
3. Proposar la incorporació de noves accions de formació d'acord amb els

objectius de la política de formació.
4. Aprovar les programacions de formació, que es trametran posteriorment al

Servei de Recursos Humans perquè siguin gestionades, d'acord amb el
que s'estableix en el Reglament de formació.

5. Proposar a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, o òrgan
competent en cada moment, la formació que ha d'estar subvencionada a
través de l'AFCAP. Prèviament, la Comissió ha de trametre aquesta proposta
a les seccions sindicals amb representació entre el PAS de la URV, perquè
hi donin el vistiplau.

6. Valorar i resoldre les accions formatives amb cofinançament.
7. Fer un seguiment de l'execució dels programes de formació i validar els

resultats de l'avaluació de la formació en tots els seus aspectes.
8. Rebre informació periòdica sobre la gestió econòmica de la dotació

pressupostària destinada a la formació.
9. Rebre informació periòdica sobre la gestió de proveïdors de la formació.
10.Proposar a la Gerència millores en la gestió de la formació.
11.Aprovar la memòria periòdica de formació del PAS.
12.Proposar modificacions del Reglament de formació.
13.Qualsevol altra funció que sigui necessària per al correcte desenvolupament

de la política de formació, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament
de formació.

11.3 Vigència
El membre del PDI i els membres proposats per la Junta de PAS Funcionari i el

Comitè d'Empresa seran renovats cada quatre anys. En els cas dels representants dels
treballadors, aquestes renovacions es faran per meitats de cada col·lectiu. AIxí doncs,
als vint-i-quatre mesos comptats a partir de la constitució de la Comissió, un membre
designat per la Junta de PAS Funcionari i un membre desigat pel Comitè d'Empresa
seran substituïts. A partir d'aquí, les substitucions es faran cada quatre anys. Si hi ha
una baixa, la persona substituta serà nomenada de la mateixa manera que ho va ser
la persona substituïda.

11.4 Reunions i presa d’acords
La Comissió de Formació es reunirà periòdicament i almenys tres vegades l'any,

mitjançant convocatòria del president/a i l'ordre del dia corresponent. La Comissió
també s'haurà de convocar quan així ho sol·licitin la meitat dels seus membres i la
petició sigui justificada.

Per tal que la Comissió de Formació pugui prendre acord vàlids, serà necessària
la presència de la meitat més un dels seus membres. Els acords es prendran sempre
per majoria simple dels assistents.
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12.  Proveïment

12.1 La Gerència ha de fer arribar a la Comissió de Formació la proposta de
proveïment de totes les accions formatives que constitueixin la programació de
formació, per tal que la Comissió l'aprovi.

12.2 El proveïment de la formació per al PAS podrà anar a càrrec de:
a) persones físiques externes a la URV
b) persones físiques de la URV
c) persones jurídiques especialitzades
d) altres

L'elecció d'un o altre tipus de proveïment estarà en funció del contingut de les
accions formatives, del grau d'especialització, de l'existència o no a la Universitat
d'especialistes del tema, de les possibilitats d'uns o altres a l'hora de desenvolupar
l'acció segons els requeriments de temps, espai o metodologia inclosos en la
programació, i de les disponibilitats pressupostàries, entre d'altres.

12.3 El Servei de Recursos Humans ha de dur a terme un registre de persones,
empreses, institucions, etc. que imparteixin les accions formatives, per tal que
periòdicament la Comissió estudiï la continuïtat de la seva vinculació amb la
Universitat, en funció de les avaluacions que s'han fet de llur activitat.

12.4 Amb caràcter general, el professorat serà retribuït d'acord amb els barems
que proposa l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a les activitats de
formació del personal de les administracions públiques. Qualsevol sistema retributiu
diferent haurà de ser aprovat per la Comissió de Formació.

12.5 Quan les accions formatives siguin impartides pel mateix PAS de la URV, es
tindrà en compte el següent:

- Les actualitzacions funcionals o tècniques del contingut del lloc de treball
no es consideraran accions formatives incloses en les programacions de
formació.

- Un membre del PAS podrà impartir accions formatives com a especialista
d’un tema determinat que no està directament relacionat amb el contingut
específic del seu lloc de treball. En aquest cas, la formació l’haurà d’impartir
fora del seu horari habitual de feina o, si no és possible, haurà de recuperar
les hores destinades a aquesta impartició. Aquesta formació serà retribuïda.

- Si la formació que ha d’impartir un membre del PAS té relació directa amb
les funcions pròpies del lloc de treball, aquesta es realitzarà dins de la
jornada habitual i se’n retribuirà la preparació, sempre que aquesta estigui
degudament justificada en la fitxa de l’acció formativa.

13.  Anul·lacions de les accions formatives
Les accions formatives corresponents als objectius 2 i 3 podran ser anul·lades si

les sol·licituds no arriben al 70% de les places disponibles, excepte quan el cost de
l’acció es pugui reduir proporcionalment al nombre de sol·licituds.

14.  Baixes i renúncies
14.1 Els participants a les accions formatives només se'n podran donar de baixa

per causes de força major. En cas contrari, es considerarà una renúncia.
14.2 Es consideren com a renúncies no penalitzades les següents:

- la renúncia que es produeixi abans d’haver transcorregut el 20% de les
hores de l’acció formativa (en aquest cas la plaça s'oferirà a un altre
participant)

- la renúncia un cop transcorregut el 20% de les hores de l’acció formativa,
per requeriments de la unitat, amb la justificació escrita del responsable
d’aquesta

- l’absència per participació en òrgans de govern de la URV o de
representació sindical, sempre que es tracti de convocatòries de caràcter
inexcusable

- aquelles derivades de situacions particulars que la Comissió de Formació
consideri raonablement justificades.

Addicionals
1a. La Comissió de Formació ha d'establir progressivament, durant els tres primers

anys de funcionament i a la vista de les sol·licituds presentades, els criteris de
priorització en les sol·licituds de cofinançament d'accions formatives. Després
d'aquests tres anys, els criteris de priorització establerts formaran part del Reglament.
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2a. S'homologuen automàticament les accions formatives fetes pel PAS dins
l'AFCAP fins a l’aprovació d’aquest Reglament.

3a. Per tal d'homologar la formació que cada membre del PAS té fins a l’aprovació
d’aquest Reglament, el Servei de Recursos Humans revisarà la formació feta i en
sol·licitarà la validació o l'ampliació als membres del PAS. Posteriorment, s’impulsaran
els mecanismes d’homologació oportuns.

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001

12 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aproven els programes de doctorat del
bienni 2001-03.

PROGRAMES DOCTORAT BIENNI 2000-2002 I TRIENNI 2000/2003
APROVATS EN LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DEL 25-10-2000

Nom del programa Departament responsable

Àrea Temàtica: D
Química Teòrica i Computacional Departament de Química Física i Inorgànica
Interuniversitari: 2 anys 977 55 81 37

Àrea Temàtica: A
Ciència Cognitiva i Llenguatge Departament de Psicologia
Interuniversitari: 2 anys / 3 anys 977 55 80 57

Àrea Temàtica: D
Química en Processos i Productes Industrials Departament de Química Analítica i Química

Orgànica / Departament de Química Física i Inorgànica
Interdepartamental: 2 anys 977 55 81 37

Àrea Temàtica: D
Nutrició i Metabolisme Departament de Bioquímica i Biotecnologia /

Departament de Medicina i Cirurgia / Ciències Mèdiques
Interuniversitari i
interdepartamental: 2 anys 977 55 95 21

Àrea Temàtica: B
La Qualitat i la Reforma Educativa Departament de Pedagogia
Interdepartamental: 2 anys 977 55 80 77

Àrea Temàtica: B
La Qualitat i Investigació en Educació Departament de Pedagogia

2 anys 977 55 80 77

Àrea Temàtica: B
Tecnologia Educativa Departament de Pedagogia
Interuniversitari i
interdepartamental: 2 anys 977 55 80 77

Àrea Temàtica: D Departament d'Enginyeria Química/
Graduate Studies in Chemical and Enginyeria Mecànica
Process Engineering
Interdepartamental: 2 anys 977 55 96 04

Àrea Temàtica: A Departament de Psicologia
Salut, Envelliment i Cognició:
Una perspectiva Psicològica 977 55 80 57

2 anys

Àrea Temàtica: B Departament de Filologia Catalana
Qüestions de Llengua i Literatura:
Identitat i Estandardització
Interuniversitari: 3 anys 977 55 97 43
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Nom del programa Departament responsable

Àrea Temàtica: D Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i
Enginyeria Electrònica Automàtica
Interuniversitari: 2 anys 977 55 96 10

Àrea Temàtica: A
Recerca en Ciències Experimentals Aplicada Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
a la Biomedicina

2 anys 977 75 93 06

Àrea Temàtica: B Departament d'Història i Geografia
Estudis Culturals Mediterranis
(Mediterranean Cultural Studies)

2 anys i 3 anys 977 55 95 95

Àrea Temàtica: B Departament de Filologies Romàniques
Formal Languages and Applications

2 anys 977 55 95 55

Àrea Temàtica: B Departament de Filologies Romàniques
Estudis Hispànics i Romànics

3 anys 977 55 95 55

Àrea Temàtica: B Departament d'Antropologia Social i Filosofia
Antropologia de la Medicina 977 55 97 48

Àrea Temàtica: C Departament d'Economia
Economia i Empresa

Àrea Temàtica:  B Departament d'Antropologia Social i Filosofia
Estudis Urbans i Moviments Socials

RELACIÓ DE PROGRAMES DE DOCTORAT APROVATS EN LA COMISSIÓ DE
DOCTORAT DE DATA 28/05/01, BIENNI 2001-2003, TRIENNI 2001-2004

Nom del programa Departament responsable

Dinàmiques Ambientals, Humanes i Departament d'Història i Geografia
de Comportament
Interuniversitari

13 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la modificació de les normatives
acadèmica i de matrícula de doctorat.

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

1. Programes de doctorat
Els cursos o programes de doctorat tenen com a finalitat l’especialització de

l’estudiant/a en un camp científic, tècnic o artístic determinat, així com la formació
en les tècniques d’investigació, tot això amb vista a la presentació i lectura de la tesi
doctoral corresponent, sens perjudici del que estableix l’apartat 3.5, quan tracta del
reconeixement de la suficiència investigadora.

1.1 Informació sobre els programes
1.1.1 Iniciativa de les propostes
Els estudis de tercer cicle que condueixen a l’obtenció del títol de doctor/a s’han

de realitzar sota la supervisió i la responsabilitat acadèmica d’un departament.
En principi, i com a norma general, només pot presentar-se un programa per

departament.
Els departaments que agrupin àrees de coneixement diverses i prou nombre de

professors doctors poden proposar la realització simultània de més d’un programa,
acompanyat de l’informe del consell de departament.
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Així mateix, poden desenvolupar-se cursos, seminaris i treballs d’investigació
tutelats, sempre sota la responsabilitat acadèmica del departament corresponent, en
instituts universitaris, en altres universitats, en el Consell Superior d’Investigacions
Científiques, en els organismes públics o privats d’investigació o en altres entitats de
naturalesa anàloga nacionals o estrangeres. A aquest efecte, han de subscriure’s els
convenis oportuns entre les universitats i les institucions esmentades. Per a cada
programa de doctorat, el departament ha d’especificar els cursos, seminaris i treballs
d’investigació tutelats que es realitzaran sota la seva direcció i els que es
desenvoluparan sota la direcció d’altres departaments.

Els instituts universitaris poden, igualment, proposar i coordinar programes de
doctorat sota la direcció acadèmica d’un o més departaments.

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

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

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

1.1.2 Característiques de les propostes
En les propostes, els departaments hi han de fer constar el tipus del curs

(fonamental, metodològic o afí), si és transversal, els períodes en què es porten a
terme, el caràcter (obligatori/optatiu), el nombre de crèdits (que no podrà ser inferior
a tres), la persona que coordina el programa, els tutors, el professorat que els imparteix,
el nombre màxim de places, les titulacions d’entrada, les dates de preinscripció, els
criteris d’admissió, el període de matrícula i el centre al qual es vincula.

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

El programa ha de preveure alguns dels itineraris següents:
Període de docència
· Anual, bianual
· 1r quadrimestre
· 2n quadrimestre
Període d’investigació
· Anual
· 1r quadrimestre
· 2n quadrimestre
En el cas que s’opti per l’itinerari de menys durada, el reconeixement de suficiència

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

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

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

Pel que fa al període d’investigació, el departament pot proposar:
a) Un sol treball d’investigació de 12 crèdits o dos treballs d’investigació de 6

crèdits
b) Un treball d’investigació de 9 crèdits i el projecte de tesi doctoral, de 3 crèdits
És convenient que el departament prevegi les dues possibilitats i dirigeixi cap a

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

1.1.3 Tramitació de les propostes
Els departaments han de trametre les propostes dels programes i la documentació

necessària a la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili en el període
que estableixi la Comissió de Doctorat.
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La Comissió de Doctorat de la Universitat només considerarà les propostes de
programes que compleixin els requisits i les aprovarà, si escau, abans del 31 de
maig.

La Comissió comunicarà l’acord adoptat al departament o departaments
responsables. Si la resolució és negativa, el departament/s afectat/s tindrà/an un termini
de deu dies per esmenar els punts indicats per la Comissió.

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

Un cop aprovats per la Junta de Govern, es farà difusió dels programes per tal que
els alumnes interessats els puguin consultar.

No obstant això, per rebre una informació més detallada del programa, les persones
interessades s’han d’adreçar al coordinador/a i als tutors del programa o bé al
departament.

Els programes de doctorat aprovats que es prevegi iniciar el curs següent es poden
modificar a petició dels departaments, sempre que ho sol·licitin a la Comissió de
Doctorat de la Universitat abans del 31 de maig.

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

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

al departament.
· Assignar els tutors als alumnes.
Tot això d’acord amb les directrius marcades pel departament.
1.1.5 Tutor/a de l’alumne/a
Els doctorands tenen assignat un tutor/a, necessàriament doctor/a, que es

responsabilitza dels seus estudis i treballs d’investigació i que ha de ser membre del
departament o institut universitari que coordini o participi en el programa de doctorat
que realitzi.

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

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

1.2 Estructura del currículum de l’alumne/a
Els programes de doctorat s’organitzen, almenys, en dos anys.
El currículum de l’alumne/a ha de comprendre la superació mínima d’un total de

32 crèdits distribuïts en dos períodes: el període de docència, en què ha de completar
un mínim de 20 crèdits, i el període d’investigació, en què ha de completar un mínim
de 12 crèdits.

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

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

o artístic als quals està dedicat el programa corresponent. Com a mínim l’alumne/a
haurà de superar-ne 15 crèdits.

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

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

d) Es consideraran també propis els cursos transversals de la URV que s’incorporin
al programa.

Cursos aliens al programa
El doctorand/a pot realitzar, fins a un màxim de 5 crèdits, cursos o seminaris no

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

a, però que pertanyen a un altre programa de doctorat (d’aquesta Universitat o d’una
altra).
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b) Els cursos de postgrau i els cursos de procedència diversa de nivell de qualitat
equivalent als anteriors, avaluats, que seran reconeguts pels tutors i ratificats pel
departament. Sols podran ser reconeguts els cursos o seminaris d’especialització
impartits per doctors, d’aquesta i d’altres universitats, així com d’altres institucions o
centres de capacitat investigadora reconeguda.

Obtenció del certificat
Quan el doctorand/a superi el període de docència obtindrà un certificat, global

i valorat quantitativament, que acreditarà que ha superat el curs de docència del
tercer cicle d’estudis universitaris. Aquest certificat serà homologable en totes les
universitats de l’Estat espanyol. En el certificat hi constarà la mitjana ponderada de
les qualificacions obtingudes en els cursos i seminaris d’aquest primer període.

Per obtenir aquest document, el doctorand/a ha de presentar la sol·licitud a la
secretaria del centre que correspongui i, mentre el Decret de preus públics no determini
el contrari, ha d’abonar el preu corresponent a l’expedició d’un certificat.

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

1.2.2 Període d’investigació
Per cursar aquest període d’investigació és necessari haver completat el mínim de

20 crèdits de docència.
El programa preveurà si s’organitza el període amb un únic treball d’investigació

de 12 crèdits o amb dos de 6. També hi ha la possibilitat que els 12 crèdits s’obtinguin
amb un treball d’investigació i el projecte de tesi doctoral.

Treballs d’investigació tutelats
S’han de realitzar dins del departament o d’un dels departaments que desenvolupin

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

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

El departament fixa els criteris per avaluar els treballs d’investigació, que ha
d’aprovar la Comissió de Doctorat. Una còpia del treball o treballs d’investigació ha
de quedar arxivada a la secretaria del departament per passar, posteriorment i dins
els terminis legals, a l’arxiu general de la Universitat.

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

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

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

· Dades d’identificació del doctorand/a, del director/a de tesi i del tutor/a, si
escau

· Títol provisional de la tesi
· Introducció i antecedents
· Formulació del problema a investigar
· Hipòtesis i/o objectius
· Metodologia
· Pla de treball
· Bibliografia
· Publicacions pròpies realitzades pel doctorand/a, si en té
El consell de departament ha d’establir el procediment d’avaluació del projecte

de tesi i la Comissió de Doctorat l’ha d’aprovar.
En qualsevol cas, el director/a de la tesi ha d’avalar la presentació del projecte.
El procediment administratiu en tots dos casos és el següent:
· La persona interessada ha de recollir la instància de sol·licitud d’acceptació

del projecte de tesi i d’inscripció a la secretaria del departament.
· La persona interessada ha de presentar aquesta sol·licitud, amb el vistiplau

del director/a de la tesi, juntament amb el projecte de tesi doctoral, al departament a
fi que aquest l’accepti.

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

En el cas de canvi de director/a o de títol de la tesi s’ha de seguir el mateix
procediment.

2 Accés al programa de doctorat
2.1 Admissió d’alumnes als programes de doctorat relacionats científicament

amb el seu currículum
L’aspirant, que ha d’estar en possessió del títol de llicenciat/da, arquitecte/a o

enginyer/a, pot accedir a qualsevol programa de doctorat relacionat científicament
amb el seu currículum universitari i en qualsevol universitat, un cop hi hagi aconseguit
l’admissió, que s’haurà d’haver efectuat d’acord amb el que disposa l’apartat següent
d’aquest article.

L’aspirant que desitgi ser admès en un programa de doctorat ha de seguir els
tràmits següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Admissió d’alumnes amb titulacions estrangeres als programes de doctorat
2.3.1 Títol homologat
Els estudiants espanyols o estrangers que estiguin en possessió del títol de llicenciat/

da o d’un nivell acadèmic equivalent, obtingut en una universitat o en un centre
d’ensenyament superior estranger, que vulguin cursar a Espanya els estudis universitaris
de tercer cicle, poden accedir-hi havent homologat, prèviament i d’acord amb el
règim general establert en el Reial decret 778/1998, el seu títol estranger al
corresponent títol espanyol, que els habilitarà per a l’esmentat accés.

2.3.2 Títol no homologat
Els estudiants estrangers poden accedir als estudis universitaris de tercer cicle

sense necessitat que els seus títols siguin homologats prèviament d’acord amb les
condicions següents:

a) Les sol·licituds d’accés als estudis han d’adreçar-se al rector de la Universitat o
al vicerector/a en qui delegui, el qual, amb la comprovació prèvia que el títol estranger
presentat per la persona interessada correspongui al nivell de llicenciat/da, arquitecte/
a o enginyer/a, resoldrà amb caràcter previ sobre la possibilitat d’accedir als estudis
corresponents. Un cop admesa la sol·licitud, la persona interessada se sotmetrà al
que disposa el punt 2 sobre l’accés als estudis de doctorat.
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b) Per als estudiants d’estats que no tinguin com a llengua oficial el castellà, la
Universitat establirà les proves d’idiomes que consideri pertinents.

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

d) El títol de doctor/a que s’obtingui d’acord amb el que s’ha establert en aquest
apartat no produirà els efectes que atribueixen l’apartat 5 i l’altra normativa vigent.
Per tant, aquest títol no habilita aquestes persones per exercir professionalment a
l’Estat espanyol, ni per optar a llocs de treball per als quals sigui exigit el títol de
doctor/a.

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

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

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

La sol·licitud i la documentació passaran a la comissió acadèmica del centre al
qual s’hagi vinculat el programa de doctorat, que redactarà l’informe sobre
l’equivalència de la titulació aportada respecte a una titulació de segon cicle i la
trametrà al rector de la URV o a la persona en qui delegui perquè la resolgui
definitivament. Aquesta resolució serà, en tot cas, prèvia a l’admissió del sol·licitant
al programa de doctorat.

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

2.4 Trasllats d’alumnes procedents d’altres universitats
La Comissió de Doctorat pot acceptar les sol·licituds de trasllat segons les

possibilitats d’oferta dels programes de doctorat i del seu contingut, i en vista del
nombre d’alumnes matriculats.

2.4.1 Per iniciar el programa
Els llicenciats, enginyers o arquitectes que hagin obtingut el títol en altres

universitats espanyoles i que vulguin iniciar un programa a la nostra Universitat, no
caldrà que traslladin els seus expedients, però sí que han de justificar la seva titulació
en el moment de ser admesos al programa i en formalitzar la matrícula, mitjançant
una còpia confrontada del seu títol.

2.4.2 Per continuar el programa
Els alumnes de doctorat d’altres universitats que vulguin continuar estudis de

doctorat a la nostra Universitat han de ser admesos per la Comissió de Doctorat de la
Universitat, amb l’informe previ del departament en què vulguin estudiar.

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

Els alumnes que siguin acceptats hauran de matricular-se dels 20 crèdits com a
adaptats.

Si el departament considera que no pot homologar el període de docència o els
alumnes no el tenen finalitzat en la universitat de procedència, pot proposar
convalidacions parcials de cursos o seminaris del programa, per les quals l’alumne/
a abonarà el 25% dels preus públics establerts.

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

El procediment de tramitació del trasllat és el següent:
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1. L’estudiant/a ha de fer arribar a la Comissió de Doctorat de la Universitat, a
través del departament corresponent, com a mínim, tres dies hàbils abans de celebrar-
se la Comissió:

a) La sol·licitud d’admissió.
b) L’expedient acadèmic dels estudis de doctorat cursats.
c) El certificat d’admissió al programa de doctorat signat pel coordinador/a, amb

el vistiplau del director/a del departament responsable del programa en què es vol
matricular.

2. La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà la resolució que pertoqui
a la persona interessada, la qual, si escau, haurà d’abonar els drets de trasllat de
l’expedient de doctorat a la universitat d’origen i matricular-s’hi. També ho comunicarà
al centre corresponent, al qual es trametrà la resolució juntament amb la documentació
presentada per l’alumne/a.

2.4.3 Per fer la tesi
Els alumnes que, havent completat els crèdits d’un programa de doctorat, hagin

obtingut la suficiència investigadora, hagin iniciat el treball de la tesi en una altra
universitat i vulguin presentar la tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili, han de
sol·licitar una autorització a la Comissió de Doctorat de la Universitat, amb l’informe
previ del departament en el qual vulguin fer la tesi.

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

Els alumnes que siguin acceptats hauran de matricular-se dels 32 crèdits com a
adaptats.

Si el departament considera que no pot homologar el diploma d’estudis avançats,
pot proposar convalidacions parcials, per les quals caldrà abonar el 25% dels preus
públics establerts.

Aquests alumnes quedaran sotmesos al règim general de la universitat receptora
i del departament corresponent, quant a l’acceptació del projecte de tesi, la designació
del director/a i els altres requisits de procediment establerts en aquesta Normativa.

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

a mínim, tres dies hàbils abans de celebrar-se la Comissió:
a) La sol·licitud d’admissió.
b) L’informe del departament.
c) L’expedient acadèmic dels estudis de doctorat cursats i el diploma d’estudis

avançats.
d) La sol·licitud d’inscripció del projecte de tesi doctoral signat pel director/a del

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

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

Fins que llegeixi la tesi doctoral, l’alumne/a haurà de matricular-se cada curs de
la tutoria de tesi.

La titulació de sortida serà la de doctor/a per la URV.

2.5 Trasllats d’alumnes entre diferents departaments de la mateixa Universitat
Els alumnes de doctorat matriculats en un programa de doctorat de la URV que

vulguin continuar els estudis de doctorat en un programa d’un altre departament de
la mateixa Universitat, han de ser admesos per la Comissió de Doctorat amb l’informe
previ del departament al qual es vulguin traslladar.

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

3 Expedient acadèmic de l’alumne/a
3.1 Matrícula
L’alumne/a no es pot matricular simultàniament en més d’un programa de doctorat.
La formalització de la matrícula s’ha de fer al centre al qual estigui vinculat

l’ensenyament de doctorat. La secretaria del centre en el qual s’hagi matriculat ha de
tenir cura de la gestió administrativa del doctorat.
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El termini ordinari de matrícula el fixa el programa de doctorat, aprovat per la
Comissió de Doctorat. Comprèn:

1. Matrícula de cursos propis del programa i treballs d’investigació tutelats, que
formen part dels programes. L’alumne/a es matricula de tots els cursos i treballs a la
universitat organitzadora del programa, en els centres a què aquest estigui vinculat.

2. Matrícula de cursos aliens al programa. Amb autorització prèvia del tutor/a, el
doctorand/a es pot matricular de tants cursos i seminaris com cregui oportú; no obstant
això, només se li computarà fins a un màxim de 5 crèdits. Si forma part d’un altre
programa aprovat per aquesta Universitat, es pot matricular en la resta dels cursos en
què es matriculin els alumnes. Si forma part d’un altre programa aprovat per una altra
universitat, ha de formalitzar la matrícula i el pagament en aquella universitat.
L’estudiant/a ha de presentar una còpia d’aquesta matrícula al centre de la universitat
de la qual sigui alumne/a.

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

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

5. Matrícula de tutoria de tesi, mentre els doctorands elaboren la tesi doctoral. Els
alumnes han de matricular-se a la secretaria del centre i, prèviament, han de tenir
l'autorització del departament o departaments responsables en què estan realitzant
la tesi i de la persona que els la dirigeix.

Una vegada efectuada la matrícula corresponent, el doctorand/a elabora la tesi
doctoral. L’alumne/a ha de matricular-se a la secretaria del centre, i prèviament ha de
ser considerat alumne/a de tercer cicle, adscrit al departament en què cursa el programa
o realitza la tesi doctoral, a efectes electius i participatius.

L’alumne/a ha de matricular-se d’un mínim de 9 crèdits, llevat que els que li
manquin per finalitzar els estudis del doctorat siguin menys.

Un cop finalitzat el període de matrícula, els cursos o seminaris amb menys de
cinc alumnes poden ser anul·lats. Els alumnes afectats poden substituir els crèdits en
què s’han matriculat pels altres cursos o seminaris. Aquest nombre pot variar en el
cas dels programes interuniversitaris, si així ho preveu el conveni corresponent.

Una vegada finalitzat el període de matrícula, el degà/ana o director/a del centre
pot concedir matrícula fora de termini fins al 15 de desembre. En aquests casos,
l’alumne/a ha de presentar la sol·licitud al centre acompanyada de l’informe favorable
del departament, degudament justificada.

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

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

3.2 Adaptacions
L’alumne/a que, havent aprovat crèdits d’un programa, es vulgui matricular en un

altre a la mateixa Universitat, pot acollir-se al procediment establert en aquest apartat.
· Caldrà demanar l’acceptació al nou programa amb l’imprès d’adaptació

normalitzat que li facilitarà la secretaria del departament corresponent. Caldrà
acompanyar l’imprès amb una còpia de l’expedient acadèmic.

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

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

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

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 13



Full Oficial 32172

3.3 Convalidacions
L’alumne/a amb cursos, seminaris i treballs d’investigació tutelats aprovats en

altres universitats o centres de recerca, pot demanar la convalidació de cursos,
seminaris i treballs d’investigació tutelats.

La responsabilitat de les convalidacions recau en el departament, o departaments,
responsable que realitza el programa en el qual l’alumne/a vol continuar el doctorat.
El departament, a l’hora d’establir les convalidacions, ha de tenir en compte que la
càrrega lectiva dels cursos i seminaris superats en l’altra universitat sigui similar a la
del programa que es cursi actualment.

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

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

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

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

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

3.4 Qualificacions
3.4.1 Cursos i seminaris
La qualificació dels cursos i seminaris requerirà la qualificació de no presentat,

suspès, aprovat, notable o excel·lent. Els professors poden qualificar amb matrícula
d’honor (1 MH per cada 20 alumnes), sense efectes econòmics.

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

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

Es farà una acta independent per als alumnes d’altres centres o universitats
matriculats a la nostra Universitat com a cursos aliens. Un cop diligenciada, el centre
ha de trametre l’acta a la universitat o centre en què l’alumne/a cursi estudis de
doctorat.

3.4.2 Treballs d’investigació tutelats / projectes de tesi
La qualificació dels treballs d’investigació o dels projectes de tesi requereix la

qualificació de no presentat, suspès, aprovat, notable o excel·lent. Els professors poden
qualificar amb matrícula d’honor (1 MH per cada 20 alumnes), sense efectes
econòmics.

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

Pot haver-hi una acta per a cadascun dels alumnes i per a cada treball, en la qual
constarà el títol del treball d’investigació o projecte de tesi i el nombre de crèdits
corresponent. L’acta l’ha de signar el professor/a que hagi dirigit el treball o projecte
de tesi.

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

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

Aquest acte té lloc normalment durant el curs següent a la superació del període
d’investigació i en cap cas pot efectuar-se en el mateix curs que s’hagi iniciat el
programa. El departament fixa el període en què tindrà lloc l’exposició, i comunica
als alumnes afectats la data concreta en què hauran d’actuar i el lloc en el qual se
celebrarà la sessió pública.
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El tribunal proposat pel departament o departaments coordinadors i responsables
del programa ha de ser aprovat per la Comissió de Doctorat. Ha d’estar format per
tres membres doctors, un dels quals és aliè al departament o departaments abans
esmentats; aquests poden ser d’una altra universitat o del Consell Superior
d’Investigacions Científiques. Un dels membres d’aquest tribunal, que ha de ser
catedràtic/a d’universitat, actua de president. La proposta ha d’incloure també tres
membres suplents.

En funció del nombre i de les característiques de les línies de recerca
desenvolupades al programa de doctorat, el tribunal pot demanar l’assessorament
d’experts.

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

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

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

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

L’estudiant/a que hagi superat la prova davant el tribunal únic pot demanar
l’expedició del diploma corresponent a la secretaria del centre, abonant el preu
establert pel Decret de preus públics.

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

Alumnes de pla antic
L’alumne/a que ha seguit un programa de doctorat, fins i tot si ha obtingut la

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

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

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

3.6 Tutoria de tesi
S’ha activat el concepte de tutoria de tesi per mantenir la vinculació acadèmica

amb la Universitat dels estudiants de doctorat que han superat tots els crèdits del
programa de doctorat, tenen admès un projecte de tesi en un departament i encara
no han defensat la tesi doctoral.

Des que el doctorand/a ha superat tots els crèdits del programa i li han acceptat el
projecte de tesi, fins que en fa el dipòsit, haurà de formalitzar cada any acadèmic la
matrícula de tutoria de tesi.

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

La matrícula de tutoria formalitza la relació entre el director/a de la tesi i el
doctorand/a; d’aquesta matrícula es deriven drets i deures per a ambdues parts. El
director/a reconeix el deure de dirigir l’elaboració de la tesi definida en el projecte
de tesi. El doctorand/a obté el dret de ser dirigit anualment pel treball realitzat i ser
considerat alumne/a de tercer cicle, adscrit al departament en què realitza la tesi
doctoral, a efectes electius i participatius en unitats orgàniques.
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Cada any, abans del 15 de setembre, l’estudiant/a ha de presentar al director/a de
la tesi un informe explicatiu de l’estat de desenvolupament de la tesi i dels resultats
més significatius que s’hagin produït fins aleshores.

Perquè el curs següent l’alumne/a es pugui matricular de la tutoria de tesi, cal que
el director/a ho autoritzi.

Quan el doctorand/a dipositi la tesi, ha de justificar la formalització de la matrícula
en els diferents anys. Si no ho ha fet, ha d’abonar llavors les matrícules pendents. El
període màxim que es pot comptabilitzar és de cinc anys. A partir del curs 1998-99
ha de presentar les matrícules de tutoria de tesi o bé el justificant dels cursos els quals
ha estat exempt de pagar-la.

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

4 Tesi doctoral

Les persones que hagin superat la suficiència investigadora i obtingut el certificat
diploma acreditatiu dels estudis avançats, i aspirin a l’obtenció del títol de doctor/a,
han de presentar la tesi doctoral corresponent, i obtenir-ne l’aprovació, tenint en
compte el que estableixen els articles següents.

La tesi doctoral consisteix en un treball original d’investigació sobre una matèria
relacionada amb un camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat
realitzat pel doctorand/a.

4.1 Director/a de la tesi
Per ser director/a de tesi cal estar en possessió del títol de doctor/a i tenir vinculació

permanent o temporal amb el departament/s o institut universitari que coordini el
programa de doctorat. Qualsevol altre doctor/a (inclòs el personal vinculat a altres
universitats i els que pertanyen a les escales de personal investigador dels organismes
públics d’investigació científica i tècnica, a què es refereix l’article 13 de la Llei 13/
1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i
tècnica, i, igualment, els de l’Institut d’Astrofísica de Canàries), pot dirigir la tesi,
amb l’acord previ de la Comissió de Doctorat.

4.2 Admissió a tràmit de lectura de la tesi doctoral
Acabada l’elaboració de la tesi doctoral, el director/a pot autoritzar-ne la

presentació.
Quan el director/a de la tesi no sigui docent del departament/s o institut universitari

que coordini el programa, el tutor/a ratificarà, mitjançant un escrit raonat, l’autorització
perquè el treball es pugui presentar.

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

presentarà a la Comissió de Doctorat, que ho haurà de comunicar a tots els
departaments, instituts universitaris i centres de la Universitat.

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

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

d’estudis avançats
· els comprovants de matrícula de tutoria acadèmica de tesi
En les mateixes dates, el departament ha de lliurar:
· l’informe del departament
· la proposta del tribunal
Les tesis han d’estar redactades en català o castellà. Si es vol presentar en una

llengua estrangera, cal l’aprovació prèvia del departament i de la Comissió de Doctorat.
Si la tesi està redactada en un idioma estranger, caldrà presentar-ne un resum de
quatre fulls en català o castellà.

El termini de dipòsit és de quinze dies naturals, exceptuant el mes d’agost. Durant
aquest període qualsevol doctor/a en pot examinar els exemplars i, si convé, adreçar
per escrit a la Comissió de Doctorat les consideracions que cregui oportú formular.

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

4.3 Tribunal de lectura de la tesi doctoral
La Comissió de Doctorat designa el tribunal encarregat de jutjar la tesi doctoral,

d’entre deu especialistes en la matèria a què es refereixi la tesi o en una altra que hi
tingui afinitat, proposats pel departament corresponent, i un cop hagi escoltat els
directors de la tesi i els especialistes que l’esmentada Comissió cregui convenient
haver de consultar.

En la proposta del departament a què es refereix el paràgraf anterior s’hi ha d’indicar
el càrrec, el centre, l’entitat o el departament en què exerceixen la seva activitat i
l’adreça completa en el cas que no estiguin vinculats a la URV, així com l’adreça de
correu electrònic, de tots els membres proposats per constituir el tribunal.

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

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

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

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

4.4 Lectura de la tesi doctoral
La Comissió de Doctorat de la Universitat comunica l’aprovació de la lectura de

la tesi i dels membres del tribunal al doctorand/a, perquè lliuri a cadascun dels
membres titulars i suplents l’exemplar de la tesi que ha de ser jutjada i el seu curriculum
vitae.

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

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

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

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

La defensa de la tesi doctoral consisteix en l’exposició del doctorand/a de la tasca
preparatòria realitzada, el contingut de la tesi i les conclusions, fent especial menció
de les aportacions originals.

Els membres del tribunal han d’expressar la seva opinió sobre la tesi presentada i
poden formular les qüestions i objeccions que considerin pertinents, a les quals el
doctorand/a ha de respondre.

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

4.5 Qualificació de la tesi doctoral
El tribunal atorgarà la qualificació de no apte/a, aprovat/da, notable o excel·lent,

un cop s’hagi fet una votació en sessió secreta.

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 13



Full Oficial 32176

A judici del tribunal, amb un mínim de quatre vots dels seus membres, pot atorgar-
se a la tesi per la seva excel·lència la qualificació d’excel·lent cum laude. En tot cas,
la qualificació es farà constar a l’anvers del corresponent títol de doctor/a. En el cas
que l’excel·lent cum laude hagi estat concedit per unanimitat, aquest extrem ha de
constar en l’acta del grau de doctor/a.

4.6 Procediment de cotutela de tesi
En el marc dels estudis de doctorat, la Comissió de Doctorat de la Universitat

Rovira i Virgili proposa establir un procediment de cotutela de tesis doctorals entre la
Universitat Rovira i Virgili i una universitat europea amb l’objectiu de crear i
desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca d’ambdues institucions
i facilitar la mobilitat dels doctorands. El procediment de cotutela ha de complir els
requisits següents:

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

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

3. Cada cotutela de tesi s’emmarca en un conveni específic entre les dues
universitats interessades, que implica el principi de reciprocitat. En virtut d’aquest
conveni, cada institució reconeix la validesa de la tesi doctoral defensada en aquest
marc i es compromet a expedir el títol de doctor/a.

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

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

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

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

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

El finançament de les despeses dels professors estrangers que formin part del
tribunal va a càrrec dels departaments de la universitat en què actuï.

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

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

4.7 Doctorat europeu
El comitè d’enllaç de les conferències estatals de rectors i presidents d’universitat

dels països europeus (a l’Estat espanyol, el Consejo de Universidades) va decidir que
les universitats donessin suport a la concessió d’una menció de doctorat europeu a
les tesis que reunissin certs requisits. D’aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat
de concedir aquesta menció és competència de cada institució. Per això, tenint en
compte que aquesta menció pot ser considerada com un valor afegit de qualitat
d’una tesi, la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili proposa crear la
menció esmentada, que serà concedida a les tesis doctorals l’elaboració i la defensa
de les quals compleixin les condicions següents:

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

2. Almenys un membre del tribunal que jutja la tesi doctoral ha de pertànyer a
una institució d’ensenyament superior d’un altre país europeu i no pot coincidir amb
els professors que han realitzat l’informe previ esmentat a l’apartat anterior. Les
despeses ocasionades per l’estada d’aquest membre van a càrrec de la Universitat.
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3. Una part de la defensa de la tesi doctoral s’ha de realitzar en la llengua oficial
de l’altre país europeu. Així doncs, es vetllarà perquè almenys dos membres del
tribunal que jutgi la tesi hi tinguin la competència lingüística adequada, que ha de
certificar el president/a del tribunal de la tesi.

4. El doctorand/a ha d’acreditat que, per a la realització de la seva tesi doctoral,
ha fet una estada d’almenys un trimestre en un altre país europeu, mitjançant un
certificat expedit pel director/a del centre del país europeu on s’hagi fet l’estada, i
presentat pel director/a de la tesi. Aquest certificat ha de ser expedit pel centre on
s’ha realitzat l’estada d’investigació.

5. El finançament de les despeses d’altres professors estrangers que puguin formar
part del tribunal de doctors va a càrrec del departament de la universitat en la qual
actuï.

La concessió de la menció de doctorat europeu dóna dret a l’expedició d’un
certificat i/o d’un diploma que acrediti aquesta condició.

5 Expedició del títol de doctor/a

El rector/a de la Universitat expedeix els títols de doctor/a, en nom del rei.
Prèviament, el centre ha verificat que es compleix el que disposa aquesta Normativa
i el lliurament de la documentació que cal aportar segons la normativa vigent.

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

En el cas d’alumnes que hagin cursat un programa de doctorat anterior a l’aplicació
de l’actual normativa, poden demanar a la Comissió de Doctorat en el moment
d’efectuar el dipòsit de tesi l’expedició del títol d’acord amb la normativa anterior,
sempre que no procedeixi de trasllat d’expedient.

En el títol hi figurarà:
· La denominació prèvia del títol de llicenciat/da, arquitecte/a o enginyer/a o

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

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

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

6 Edició de tesis doctorals

Durant el curs 2001-2002 totes les tesis doctorals llegides i aprovades a la
Universitat Rovira i Virgili poden ser editades en dues modalitats:

Publicació microfitxa
S’estableixen els criteris següents :
1. Un cop llegida la tesi, per poder pagar els drets del títol de doctor/a, l’autor

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

· Un índex resumit amb una extensió no superior a dos DIN A4 a doble espai
amb detall de la paginació i l’idioma en què estigui redactada la tesi (original i
fotocòpia).

· Un exemplar complet, sense enquadernar, de la tesi doctoral. Aquest exemplar
és a fons perdut.

· Un resum o una presentació de la tesi d’una extensió no superior a quatre
DIN A4 a doble espai en l’idioma en què estigui redactada la tesi (original i fotocòpia).
Si la tesi està redactada en un idioma estranger, cal lliurar un resum de la tesi en
català o castellà.

· Portada de la tesi.
· A més, per a l’edició de la tesi en microfitxes, l’autor ha de donar la seva

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

l’objectiu de facilitar-ne la difusió internacional (original i fotocòpia).
· La notificació del tribunal, la data de lectura i la qualificació de la tesi.
2. Les secretaries trameten al Servei de Gestió Acadèmica l’acta de grau de doctor/

a juntament amb la fitxa corresponent, la qual s’enviarà al Consejo de Universidades.
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El Servei de Publicacions en serà dipositari i trametrà posteriorment un exemplar
de la tesi (en microfitxa) a l’autor, a la biblioteca, al centre, al departament i a les
universitats amb les quals s’hagi signat un conveni que prevegi aquest tipus
d’intercanvi.

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

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

Accés electrònic en línia al text complet de les tesis doctorals llegides a les
universitats públiques catalanes (Projecte TDCat)

Té com a objectius:
· Difondre, arreu del món i a través d’Internet, els resultats de la recerca

universitària catalana.
· Incentivar la creació i l’ús de la producció científica pròpia.
· Millorar el control bibliogràfic de les tesis catalanes.
S’estableix el criteri següent:
5. En el moment de fer el dipòsit de la tesi doctoral al Servei de Gestió Acadèmica,

el doctorand/a ha de presentar, a més dels documents indicats en l’apartat Admissió
a tràmit de lectura de la tesi doctoral, els següents:

· Contracte signat per l’autor de la tesi per a l’edició electrònica i posterior
difusió pública de la seva tesi.

· La tesi en fitxer informàtic (es pot presentar en Word, Latex, html). Aquest
fitxer després es carregarà a TDCat en format PDF d’Adobe, un cop efectuada la
lectura de la tesi doctoral.

7 Premis extraordinaris de doctorat

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

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

3. Els doctors que vulguin optar al premi han de presentar una sol·licitud adreçada
al director/a del departament en el qual hagin realitzat la tramitació de la tesi. Aquesta
sol·licitud ha d’incloure:

a) Una instància.
b) La relació firmada de tota la documentació presentada.
c) Un exemplar de totes les publicacions relacionades directament amb el tema

de la tesi (originals o bé fotocòpies confrontades), inclòs el resum del treball, necessari
per obtenir el títol de doctor/a.

d) L’expedient acadèmic, que inclogui les qualificacions de la llicenciatura/
enginyeria i dels cursos de doctorat. Si l’alumne/a no ha cursat els seus estudis a la
URV, caldrà un certificat acadèmic dels estudis realitzats (original o fotocòpia
confrontada), que inclogui les qualificacions de la llicenciatura/enginyeria i dels cursos
de doctorat.

e) La relació justificada documentalment d’altres mèrits, entre els quals són
destacables la participació en projectes d’investigació, beques FPI de la DYGICIT,
CIRIT o bé URV, premis, publicacions, cursos rebuts, altres titulacions, etc. (originals
o bé fotocòpies confrontades).

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

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

6. El nombre total de premis extraordinaris que poden concedir-se per curs és
d’un mínim d’un premi per cadascuna de les quatre àrees temàtiques en què es
troben agrupats els departaments:

Àrea temàtica A: departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i
Cirurgia, Psicologia i Infermeria

Àrea temàtica B: departaments d’Antropologia Social i Filosofia, Filologia
Anglogermànica, Filologia Catalana, Filologies Romàniques, d’Història i Geografia, i
Pedagogia

Àrea temàtica C: departaments de Dret, Economia i Empresa
Àrea temàtica D: departaments de Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria

Mecànica; Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Química;
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques; Química Analítica i Química Orgànica, i
Química Física i Inorgànica, segons les proporcions següents:

1 tesi llegida / cap premi (es podria acumular amb una tesi del curs següent)
2-10 / tesis llegides 1 premi (per àrea)
11-20 / tesis llegides 2 premis (per àrea)
21-30 / tesis llegides 3 premis (per àrea)
El rector de la Universitat, a instàncies raonades de la Comissió de Doctorat, pot

incrementar el nombre de premis extraordinaris per a cada àrea temàtica a causa de
la rellevància de determinades tesis.

7. La Comissió de Doctorat selecciona els candidats mereixedors dels premis
extraordinaris. Els doctors representants dels departaments s’agrupen per àrees
temàtiques presidides pel vicerector/a encarregat de la Comissió. Actua com a secretari/
ària la mateixa persona que ho sigui a la Comissió de Doctorat. La Comissió pot
demanar per escrit el parer d’altres doctors encara que no siguin membres de la
Comissió, i fins i tot, si la tria de candidats ho requerís, d’algun expert d’una altra
universitat.

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

9. Els premis extraordinaris de doctorat es lliuren en l’acte oficial d’inauguració
del curs acadèmic.

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

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

Disposicions transitòries

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

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

2. L’alumne/a que hagi estat admès a un programa de doctorat en cursos anteriors
i tingui superats estudis parcialment, pot optar per adaptar-se al nou pla, seguint el
que estableix la normativa.

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

L’alumne/a que després del procés d’adaptació tingui superats 20 o més crèdits
de docència en el nou programa, es considerarà que té superat el període de docència.
En finalitzar el curs podrà obtenir la certificació corresponent.

L’alumne/a que hagi assolit la suficiència investigadora no podrà adaptar-s’hi.
3. L’alumne/a que no s’hi adapti tot i reunir els requisits, haurà de finalitzar el

programa de doctorat al llarg del curs 1999-2000. Si no, s’hi haurà d’adaptar
necessàriament el curs 2000-01.

4. Amb l’autorització del departament, pot tornar a iniciar la tesi l’alumnat que va
obtenir el reconeixement de suficiència investigadora i va deixar d’elaborar-la quan
va esgotar els terminis de pròrroga previstos fins aleshores.
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5. L’alumne/a que hagi obtingut els 32 crèdits d’un programa de doctorat en el
marc del Reial decret 185/85 pot optar per:

· Obtenir el reconeixement de suficiència investigadora, d’acord amb el que
s’ha establert per a aquesta legislació.

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

6. L’alumnat que hagi obtingut el reconeixement de suficiència investigadora en
el marc del Reial decret 185/85 pot sotmetre’s a la valoració dels coneixements
adquirits en exposició pública davant del tribunal únic i obtenir el certificat diploma
d’estudis avançats. En aquest cas, el departament ha d’haver reconegut els cursos i
treballs d’investigació cursats com a equivalents als de la nova legislació.

7. El Reial decret 778/1998 i les normes de desenvolupament s’apliquen de manera
íntegra a l’alumnat que es matricula per primera vegada al llarg del curs acadèmic
1999-2000 i en cursos successius, així com als estudiants que s’hi han adaptat, amb
efectes des de l’octubre de 1999.

4. NORMATIVA DE MATRÍCULA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

4.1 Aspectes acadèmics
Per seguir els estudis de tercer cicle en vigor a la Universitat Rovira i Virgili, cal

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

i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes
normes es lliuren a tots els estudiants abans del període de matrícula i estan disponibles
a la pàgina web de la Universitat (http://redotri.urv.es/normativa_d).

2. En el moment de sol·licitar la matrícula, l’estudiant/a ha d’estar en possessió
dels requisits necessaris. El full de matrícula té caràcter d’instància i l’admissió no
implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta condicionada al
compliment dels requisits legals establerts i al lliurament de la documentació
corresponent.

3. La matrícula s’ha de sol·licitar en el període ordinari que s’ha establert en
cadascun dels programes de doctorat, aprovats per la Comissió de Doctorat. L’alumne/
a es matricula dels cursos o treballs que formen part d’un programa.

Prèviament, l’alumne/a ha de posar-se en contacte amb el departament
corresponent per fer la preinscripció, i han de ser admesos pel departament.

4. S’admet la matrícula condicional, durant els terminis fixats en cada programa,
en els casos següents:

· Alumnes que han sol·licitat beca convocada pel MECD o per la Generalitat
de Catalunya (vegeu efectes econòmics)

· Alumnes que poden gaudir d’un ajut per afavorir la mobilitat, atès que al
departament organitzador del programa de doctorat li ha estat concedit un ajut per
afavorir la mobilitat de porfessorat universitari i alumnes de tercer cicle (vegeu efectes
econòmics)

· Alumnes que han sol·licitat beca URV, si en les dates previstes per a la matrícula
no ha estat resolta la convocatòria (vegeu efectes econòmics).

· Alumnes estrangers, admesos pel departament, pendents de presentar la
documentació completa per poder realitzar l’equivalència corresponent.

5. Els documents que s’han d’adjuntar a la matrícula són:
· Imprès de matrícula degudament formalitzat.
· Fotocòpia del DNI (o passaport en el cas d’estrangers).
· Una fotografia.
· Si no es té l’expedient acadèmic al centre on es matriculen, el títol original

d’accés (o resguard) i una fotocòpia. Si no l’acompanyen de l’original, la fotocòpia
ha de ser confrontada.

· Si s’escau, diferents justificants del tipus d’exempció o deducció.
6. Per accedir al primer any dels programes de la URV del bienni 2001-03 o

trienni 2001-04, cada departament/s responsable/s del programa ha establert uns
criteris; per tant, caldrà fer la preinscripció en el programa que es vulgui realitzar i
ser admès pel departament.

Un cop l’alumne/a disposi de l’admissió al programa, l’imprès de matrícula
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emplenat i signat pel tutor corresponent, caldrà que s’adreci a la secretaria del centre
al qual està vinculat administrativament el programa i formalitzar la matrícula.

Només es pot fer la matrícula en un dels programes aprovats per la URV.

4.2 Formalització de la matrícula
Dins del dossier de matrícula, hi ha una sèrie de documents i materials:
L’imprès de matrícula (mòdul 5)
Per emplenar-lo correctament cal tenir en compte aquestes instruccions:
1. Dades personals
· Aquestes línies s’han d’emplenar amb bolígraf i lletra majúscula.
· És molt important que siguin correctes tant el DNI com l’adreça.
· L’adreça ha de ser l’habitual durant el curs. En cas de canvi, cal comunicar a

la secretaria del centre i a la secretaria del departament el nou domicili per evitar
problemes a l’hora de trametre informació de la Universitat. El codi postal és obligatori.

2. Dades acadèmiques
· El tutor/a ha de facilitar la informació per tal d’emplenar correctament l’imprès

de matrícula. El mòdul 5 ha de ser signat per ell. D’aquesta manera certifica l’admissió
en el departament i aprova el currículum en què l’alumne/a es vol matricular.

· L’alumne/a ha d’indicar el codi del programa de doctorat en què es vol
matricular. Si és alumne/a d’un programa de doctorat d’una altra universitat i es
matricula a la URV en cursos aliens, és a dir, fora de programa, ha de demanar-ne el
codi a la secretaria del centre.

La guia de l’estudiant de doctorat
El programa de doctorat comprèn:
1. Període de docència
· Cursos propis del programa: són els cursos que integren el programa de doctorat

(fonamentals, metodològics i relacionats amb camps afins). Cal fer constar a l’imprès
els cursos en què l’alumne/a es vol matricular i que formin part del programa.

· Cursos aliens al programa: amb l’autorització prèvia del tutor, i fins a un màxim
de 5 crèdits, es poden incloure en el mateix imprès de matrícula:

a) Cursos de la URV. Els cursos que no estan previstos en el programa però formen
part d’un altre programa de doctorat aprovat per aquesta Universitat s’han d’incloure
en l’apartat corresponent.

b) Cursos d’una altra universitat. Quan aquests cursos, fora de programa, formin
part d’un programa de doctorat d’una altra universitat, se n’ha de formalitzar la
matrícula i el pagament en aquella universitat. L’estudiant/a, però, ha de presentar
una còpia d’aquesta matrícula al centre de la universitat d’on és alumne/a en el
moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre al qual estigui vinculat
el seu programa.

c) Reconeixement de crèdits. Són cursos aliens i s’hi inclouen els cursos de postgrau
o altres estudis de procedència diversa dels quals el tutor/a hagi fet un reconeixement
de crèdits i el departament ho hagi ratificat, dintre dels 5 màxims autoritzats.

2. Període d’investigació
· Treballs d’investigació. Un cop superat el període de docència, l’alumne/a es

pot matricular del/s treball/s previstos en el programa dins el període ordinari i del
projecte de tesi, si s’escau, per un total de 12 crèdits.

4.3 Aspectes econòmics
Consideracions generals
Per evitar càlculs econòmics inadequats sobre l’estatus de l’alumne/a, aquest ha

de seguir amb atenció especial les instruccions següents:
1. L’import que ha d’abonar l’alumne/a és, bàsicament, el que resulta de sumar

els conceptes següents, segons estableix el decret pel qual es fixen els preus de la
prestació de serveis acadèmics:

· l’import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’alumne/a es matriculi
· taxes administratives

· assegurança escolar, si s’escau
· serveis voluntaris, si s’escau

2. L’alumne/a que es matriculi en alguna de les classes de matrícula que tenen
exempció ha de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula
dins del període oficial concret establert al programa de doctorat corresponent i no
pot avançar-la o endarrerir-la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret
pugui produir-se. Si en el moment de la matrícula no pot acreditar documentalment
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el dret a l’exempció, té deu dies per aportar el justificant corresponent i regularitzar
la matrícula.

Efectes econòmics de la matrícula condicional/Alumnes amb ajut de mobilitat
· Alumnes becaris del MECD o de la Generalitat de Catalunya
     Els alumnes que presentin la sol·licitud de beca/ajut hauran de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca/ajut.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis

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

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

Si es desestima la sol·licitud de beca/ajut, l’alumne/a ha de regularitzar la situació
de matrícula.

La informació sobre els requisits per sol·licitar beca/ajut i poder matricular-se
com a alumne/a becari ha de demanar-se al Servei de Gestió de la Recerca.

En el cas de les beques/ajuts que tinguin una vigència de gener a desembre,
l’exempció s’aplicarà a l’import de la matrícula del curs iniciat a l’octubre anterior.
Els drets d’exempció finalitzaran al setembre següent, llevat que els efectes de la
beca /ajut hagin quedat anul·lats abans.

· Alumnes becaris URV
Per poder tenir exempció de matrícula, l’alumne/a ha de:
a) Matricular-se obligatòriament com a becari URV, justificant aquesta condició,

mitjançant el certificat corresponent. També pot fer-ho adjuntant una còpia de la
sol·licitud presentada per concursar a la plaça corresponent. La data dels efectes de
la beca ha de coincidir amb el període de matrícula oficial.

b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis
voluntaris, si escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.

La informació sobre els requisits per sol·licitar beca URV i poder matricular-se
com a alumne/a becari ha de demanar-se al Servei de Recursos Humans.

Classes de matrícula
L’alumne/a ha de matricular-se en una de les classes de matrícula següents:
0. Ordinària. L’alumne/a ha de pagar íntegrament els preus oficialment establerts

en el Decret de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis acadèmics
universitaris.

1. Família nombrosa 1a. L’alumne/a ha de pagar el 50% dels preus establerts en el
mateix Decret. Ha d’aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.

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

3. Família nombrosa de 2a o d’honor. L’alumne/a està exempt de pagar el 100%
dels preus públics en concepte de serveis acadèmics, inclosa la taxa de secretaria.
Ha d’aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.

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

    5. Convenis o tractats culturals. L’alumne/a està exempt d’abonar els preus dels
serveis acadèmics matriculats en què s’ha matriculat. Aquesta classe de matrícula
està limitada als alumnes que l’acreditin mitjançant l’aportació del conveni
corresponent en vigor i és d’ús exclusiu per a les assignatures de què es matricula per
primera vegada.

Ajuts de matrícula
6. Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència

acreditada, fills menors de 25 anys i becaris de recerca de la URV. L’alumne/a està
exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de
tots els cursos i treballs d’investigació si es matricula per primera vegada a un centre
integrat de la URV. També tindrà dret a l’exempció si l’àmbit del programa de doctorat
no està implantat a la URV. Ha d’aportar el certificat original corresponent que acrediti
aquesta condició, dins del període oficial de matrícula del programa de doctorat,
emès pel Servei de Recursos Humans, d’acord amb el model establert.

7. Personal d’altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys. L’alumne/a
està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics
dels cursos i treballs d’investigació si s’hi matricula per primera vegada. Ha d’acreditar
la seva condició de personal beneficiari en el moment de formalitzar la matrícula
mitjançant un certificat emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert.
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Deduccions
L’alumne/a que es matricula de cursos convalidats/reconeguts ha d’abonar el 25%

del preu establert en el Decret de preus.
L’alumne/a que es matriculi de cursos adaptats està exempt de pagar el preu

establert en el Decret de preus públics.

Pagament i recàrrecs
Pagament únic. L’alumne/a paga íntegrament d’un sol cop l’import de la matrícula

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

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

Qualsevol matrícula no pagada en el període establert, o pagada en una entitat
bancària diferent de les indicades en el mòdul, queda sense efecte.

Als alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista, se’ls
aplicarà un increment de 5.000 PTA en el preu total de la matrícula, per compensar
les despeses que comporta la gestió de morosos.

Anul·lacions de matrícula
1. L’alumne/a pot demanar al centre l’anul·lació total de la sol·licitud de matrícula

fins al 15 de desembre. No es poden fer anul·lacions parcials de sol·licituds de
matrícula.

Tenen dret a la devolució de l’import pagat (excepte les taxes de secretaria i els
serveis voluntaris) pels motius següents:

a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del certificat mèdic oficial
corresponent, en què ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst
de convalescència.

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

presentació del certificat acreditatiu corresponent.
2. La matrícula dels alumnes que continuïn figurant com a deutors després de la

gestió de la reclamació dels rebuts impagats corresponents, s’anul·larà.

4.4 Tutoria de tesi
El Decret de preus públics estableix el concepte de tutoria acadèmica de tesi per

mantenir la vinculació acadèmica amb la Universitat dels estudiants de doctorat que
estan en les condicions següents:

Han superat els 32 crèdits del programa de doctorat.
Tenen inscrit el projecte de tesi.
No han defensat la seva tesi doctoral perquè l’estan elaborant.
· Aquest grup d’alumnes han de formalitzar la matrícula corresponent al llarg

del primer trimestre del curs (abans del 15 de desembre), d’acord amb les indicacions
del departament on han inscrit el projecte de tesi.

· · Els alumnes que dipositin la tesi entre l’1 i el 5 d’octubre s’han d’haver
matriculat de la tutela el curs 2001-02.

4.5 Serveis universitaris extraacadèmics
Assegurança escolar obligatòria
· Curs escolar
Té la consideració de curs escolar el termini comprès entre el 15 de setembre i el

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

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

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

portuguesos, andorrans, haitians, brasilers, siris, francesos, holandesos, jordans,
guineans (Guinea Equatorial), marroquins, iraquians, alemanys, anglesos, grecs,
gal·lesos, irlandesos del nord, suecs, finlandesos i, en general, nacionals d’aquells
països amb els quals existeixi conveni en matèria de protecció d’estudiants o
reciprocitat de tracte.
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· Contingut
L’assegurança escolar protegeix en les situacions següents:
Accident escolar
Cirurgia general
Neuropsiquiatria
Tuberculosi pulmonar i òssia
Tocologia
Infortuni familiar
Altres prestacions
L’assegurança escolar ha formalitzat concerts amb establiments sanitaris adequats

i metges especialistes per a l’atenció dels assegurats. Malgrat això, l’estudiant/a té
facultat per escollir centre hospitalari i facultatiu; en aquest cas, la diferència de
despeses que hi pugui haver entre els preus concertats i el cost del tractament van a
càrrec de la persona interessada.

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

els documents SE1 (sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar) i SE2 (certificat
mèdic de baixa), que es pot substituir per l’informe del servei d’urgències mèdiques.

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

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

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

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

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

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

Indemnitzacions econòmiques, segons el barem, en cas d’incapacitat.
Subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i ortopèdics.
Prestacions econòmiques, requisits i imports
Depenen de les conseqüències de l’accident per a l’estudiant/a assegurat. Si ha

sofert:
1.  Incapacitat permanent i absoluta per als estudis, l’assegurança li abonarà una

indemnització d’entre 25.000 i 100.000 PTA.
2.  Gran invalidesa per als estudis, li correspondrà una pensió vitalícia de 24.000

PTA anuals.
En ambdós casos les despeses de desplaçament que s’originin com a conseqüència

d’un accident greu poden anar a càrrec de l’assegurança. El metge que atengui
l’estudiant/a n’haurà d’apreciar la urgència.

3.  En cas de mort, l’assegurança abonarà als familiars les indemnitzacions
següents:
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5.000 PTA en concepte de despeses d’enterrament i 20.000 PTA si l’accident s’ha
produït en un lloc diferent al del domicili familiar.

50.000 PTA en concepte de capital, a determinats familiars que econòmicament
depenguin de l’estudiant/a assegurat: esposa, fills o ascendents directes més grans de
65 anys o incapacitats per a qualsevol mena de treball, o germans menors o
incapacitats, per aquest ordre de preferència.

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

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

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

sis mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no ha existit
internament.

d) Tuberculosi pulmonar i òssia
Comprèn:
d.1 En cas d’internament:
Assistència mèdica: elecció d’especialista i centre
Assistència farmacèutica
Hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys)
Cirurgia toràcica
d.2 En cas que no sigui necessari l’internament:
Assistència mèdica total
Assistència farmacèutica en un 70%
Durada màxima: 3 anys
e) Tocologia
Comprèn:
· La possibilitat d’elecció d’especialista i el centre en què el pacient desitja

ser atès
· Assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies

al part
· Assistència farmacèutica
· Estada en centre hospitalari: assistència completa
f) Infortuni familiar
Aquesta prestació té com a objectiu assegurar l’estudiant/a quan la situació

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

Mort del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades
anteriorment.

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

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

seva carrera, sense repetir curs (fins als 28 anys).
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La quantia de la pensió serà de 14.400 PTA anuals (17.280, 18.720 i 21.600 PTA/
any si es tracta d’estudiants membres de famílies nombroses de les categories 1a, 2a
o d’honor respectivament).

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

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

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

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

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

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

Assegurança escolar voluntària
Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment

de la matrícula la pòlissa d’assegurança (més informació a la secretaria del centre/
documentació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de la
taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

Servei d’Esports
Es pot efectuar el pagament per fer-se soci del Servei d’Esports mitjançant la

matrícula o bé adreçant-se directament al Servei (av. d’Andorra, s/n, Tarragona, tel.
977 224 114).

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

Solidaritat
Els Estatuts de la URV estableixen, com un dels seus objectius, la promoció del

respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per la pau i la cooperació,
especialment amb els països en desenvolupament.

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

Per dur a terme les activitats, la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i
equipaments de la URV, i comptarà amb el treball voluntari dels membres de la
comunitat universitària i els fons econòmics recaptats amb aquesta finalitat.

Els alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, poden manifestar la seva
voluntat de col·laborar amb una aportació de 1.000 PTA addicionals a l’import de la
matrícula.

14 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova les normatives de matrícula i
acadèmica amb els canvis introduïts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica.

5. NORMATIVA DE MATRÍCULA

5.1 ASPECTES ACADÈMICS
Per seguir els estudis segons els plans d'estudi en vigor a la Universitat Rovira i

Virgili, cal tenir en compte:
Consideracions generals
1) L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i

respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes
normes es lliuren a tots els estudiants abans del període de matrícula, i a més estan
disponibles a la web de la Universitat (http://www.urv.es/estudiants/iae).

Al mateix temps, l’estudiant rebrà la Guia docent del centre, que contindrà, entre
altra informació, l’horari i aulari de les assignatures, les dates d’examen previstes per
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a cada convocatòria, així com els criteris d’avaluació.  Aquesta informació caldrà
que es consulti acuradament per evitar coincidències en els horaris de classe o examen.
Una vegada abonat l’import de la matrícula rebran la resta de documentació.

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

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

També podran formalitzar la matrícula des de fora de la Universitat, en alguns
casos, mitjançant Internet.

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

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

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

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

· Horaris de tutories informatives.
5) La normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de

matriculació dels alumnes que es matriculen per primera vegada o continuen estudis.
6) Els estudiants poden cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un

mateix centre o en diferents centres de la Universitat Rovira i Virgili, o bé en centres
d’una altra universitat.  Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.

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

La xifra per a cadascun dels ensenyaments és la següent:

Ensenyaments Crèdits

Facultat de Lletres
· Geografia (93) 90
· Geografia (01) 72
· Història (93) 90
· Història (01) 72
· Història de l’Art (01) 72
· Antropologia Social i Cultural (93) 90
· Antropologia Social i Cultural (01) 90
· Filologia Anglesa (93) 90
· Filologia Anglesa (01) 72
· Filologia Catalana (93) 90
· Filologia Catalana (01) 72
· Filologia Hispànica (93) 90
· Filologia Hispànica (01) 72
· Publicitat i Relacions Públiques (01) 72

- Periodisme (1r cicle)
- Comunicació Audiovisual (1r cicle)

· Estudis Alemanys (96) 90
· Arqueologia (99) 90
· Arqueologia (01) 90

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
· Pedagogia (93) 90
· Psicologia (93) 90
· Mestre  especialitat  Educació Primària (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Educació Infantil (97) 76,5
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· Mestre  especialitat  Educació Especial (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Educació Física (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Educació Musical (97) 76,5
· Mestre  especialitat  Llengua Estrangera (97) 76,5
· Educació Social (99) 72

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
· Administració i Direcció d'Empreses (92) 90
· Economia (99) 90
· Economia (01) 90
· Ciències Empresarials (92) 84
· Administració i Gestió Immobiliària (99) 72

Facultat de Ciències Jurídiques
· Dret (92) 94,5
· Relacions Laborals (95) 76,5
· Ciències del Treball (01) 72
· Treball Social (01) 72

Facultat de Química
· Química (92) 96
· Bioquímica (95) 82,5

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
· Medicina (94)     108
· Fisioteràpia (93) 82,5

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (92) 84
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (92) 84
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98) 79,5
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98) 79,5
· Enginyeria Tècnica Industrial:
  Electrònica Industrial (93) 94,5
· Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat (93) 94,5
· Enginyeria Informàtica (97) 90
· Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (98) 90

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
· Enginyeria Química 96
· Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial 94,5

Facultat d’Enologia
· Enologia (96) 82,5
· Enginyeria Tècnica Agrícola:
  Indústries Agràries i Alimentàries (97) 79,5

Escola Universitària d’Infermeria
· Infermeria (95) 93
· Ciència i Mètode en Infermeria (99) 90

Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta
· Infermeria (95) 93

Escola Universitària de Turisme Bettatur
· Turisme (97) 72

Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Manyà
· Ciències Empresarials (97) 84

EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris
· Relacions Laborals (97) 76,5
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Terminis
A continuació s’indiquen les dates generals de matriculació dels estudiants.  Cada

centre determinarà el calendari concret dins d’aquests marges i el publicarà als taulers
d’avisos.  En la mesura del possible, es publicarà també a la web del centre el dia que
cada alumne té assignat per matricular-se i l’horari.

Amb la finalitat de facilitar l’elecció d’assignatures optatives i de crèdits lliures, la
matrícula s’iniciarà per la inicial alfabètica resultant del sorteig establert anualment
per la Generalitat de Catalunya.  Aquest any ha correspost a la lletra L.

1) Les dates de matrícula dels alumnes de nou accés vénen fixades de manera
general per a tot Catalunya:

· del 23 al 27 de juliol, alumnes de primera preferència
· del 3 al 7 de setembre, alumnes de segona a vuitena preferència
· el 20 de setembre, alumnes de convocatòria especial
· el 10 i 11 d’octubre, alumnes admesos a partir de la preinscripció de setembre
· el 30 i 31 d’octubre, alumnes admesos el mes d’octubre procedents de les llistes

d’espera
2) Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els

crèdits de què s’han matriculat el curs anterior, podran efectuar la matrícula en les
dates següents:

· 24 de setembre, alumnes que finalitzen  la carrera (Reus)
· 25 de setembre, alumnes que finalitzen  la carrera (Tarragona)
· del 26 al 28 de setembre, la resta
3) Els estudiants de la URV en fase de mobilitat podran matricular-se a les secretaries

dels seus centres entre el 24 i 28 de setembre.
En el cas que calgui una incorporació anterior a  aquestes dates a la universitat de

destinació, el coordinador de mobilitat n’ha d’informar el cap de secretaria amb 15
dies d’antelació abans de la seva partida per tal de poder dur a terme els tràmits
adients.

4) La matrícula de la resta d’alumnes tindrà lloc durant el mes d’octubre.
· del 8 a l'11, alumnes que finalitzen  la carrera
· del 15 al 31, la resta
5) Els alumnes d’ensenyaments que s’inicien al febrer (enginyeria en Automàtica

i Electrònica Industrial i llicenciatura en Enologia), es matricularan del 18 de febrer al
2 de març.

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

La formalització de les matrícules per part del centre ha d’estar finalitzada com a
màxim el 20 de novembre.

7) Entre el dia 2 i 15 de novembre, els alumnes poden demanar al degà/director
del centre, per causes justificades, efectuar les modificacions de matrícula següents:

- canvi de grup
- ampliació d’assignatures
- canvi entre assignatures
El degà/director del centre ho podrà autoritzar sempre que l’alumne tingui totalment

abonada la matrícula anterior. En cas de matrícula fraccionada, sempre que hagi
abonat el primer pagament.

La regularització de les matrícules per part del centre ha d’estar finalitzada com a
màxim el dia 20 de novembre. La regularització no podrà implicar devolució per als
alumnes. No es podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de matrícula.

8) Els alumnes que durant el curs obtinguin el reconeixement de crèdis lliures,
tant si finalitzen com no estudis, podran presentar sol·licitud de reconeixement de
crèdits a la secretaria del centre, adreçada al degà/director del centre i matricular-los
amb efectes d’aquest curs en els terminis següents:

· del 15 al 31 de gener presentaran la sol·licitud de reconeixement i del 18 al 22
de febrer els matricularan.

· de l’1 al 30 d’abril presentaran la sol·licitud de reconeixement i del 13 al 17 de
maig els matricularan.

Si l’activitat l’han reconegut per la via c, automàticament s’incorporaran els crèdits
reconeguts a l’expedient de l’alumne, i estaran exempts de presentar sol·licitud.  Només
caldrà que s’adrecin a la secretaria del centre durant el període de matrícula per
lliurar l’acreditació de l’activitat i recollir la modificació de la matrícula.
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Les resolucions favorables dels reconeixements es publicaran en el tauler d’avisos
del centre abans del període de matrícula.  Les resolucions desfavorables es
comunicaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a la secretaria del
centre.

9) Els alumnes que al final del curs obtinguin el reconeixement de crèdits lliures
pels cursos realitzats a la Universitat d’Estiu de la URV, estaran exempts de presentar
sol·licitud, i automàticament s’incorporaran els crèdits reconeguts a l’expedient de
l’alumne amb efectes del curs següent.

Només caldrà que s’adrecin a la secretaria del centre durant el període de matrícula
per lliurar l’acreditació de l’activitat i recollir el resguard corresponent.

10) Les sol·licituds de reconeixement de crèdit, quan hagin de tenir efecte en el
curs següent, han de presentar-se a la Secretaria del centre de l’1 al 30 de juny,
adreçades al degà/director del centre.  Abans del 31 de juliol les resolucions favorables
es publicaran en el tauler d’avisos del centre. Les resolucions desfavorables es
comunicaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a la secretaria del
centre.

11) Si l’alumne finalitza els estudis per reconeixement de crèdits, convalidació o
adaptació, podrà presentar la sol·licitud (en els casos en què sigui necessari) tant
aviat com pugui acreditar l’activitat, o tingui la resolució corresponent:

· si la matrícula la realitza fins al 15 de juliol, correspondrà a una ampliació del
curs actual.

· si la matrícula la realitza a partir del 16 de juliol, correspondrà a una nova
matriculació del curs següent.

12) Si l’alumne finalitza els estudis amb la superació del Projecte final de carrera,
en el cas dels plans d’estudis en què sigui obligatori, a criteri del centre, podrà
matricular l’assignatura en els terminis oficials de matrícula o en el moment en què
estigui preparat per a la presentació. En aquest últim cas:

· si l’examen té lloc abans del 15 de juliol, la matrícula correspondrà a una
ampliació del curs actual.

· a partir del 16 de juliol, la matrícula correspondrà a una nova matriculació del
curs següent.

13) En el període del 18 al 22 de febrer, i sempre que l’alumne tingui totalment
abonada la/es matrícula/es anterior/s, es podrà ampliar la matrícula en els casos
següents:

- crèdits reconeguts
- assignatures objecte de prerequisit
- assignatures corresponents al 2n quadrimestre o anual,  en casos justificats a

criteri del centre
14) Si un alumne que s’ha matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar la

carrera obté el reconeixement de crèdits lliures durant aquest mateix curs, podrà
demanar al degà/director del centre la modificació de la seva matrícula, en el sentit
de substituir alguna assignatura optativa/crèdit lliure per la matrícula de reconeixement,
sense dret a devolució econòmica, i abonant l’import que correspongui al
reconeixement.

Si correspon a assignatures impartides al 1r quadrimestre, ho podrà fer del 15 al
31 de gener. Si s’imparteixen el 2n quadrimestre o anualment, de l’1 al 30 d’abril.

Les resolucions favorables es publicaran en els taulers d’avisos. Les resolucions
desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a la
secretaria del centre.

En tot cas, la modificació de la matrícula ha d’estar finalitzada, com a més tard el
31 de gener, o 30 d’abril, segons el període, abans que es generin les actes de la
convocatòria corresponent.

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

matrícula definitiva abonant els preus públics corresponents (vegeu l’apartat de
beques).

b) Els alumnes que estan pendents de ser admesos en un altre ensenyament d’una
universitat pública si manifesten aquesta circumstància:

- per reassignació dins del districte universitari de Catalunya
- districte obert
- pendent de resolució d’una sol·licitud de trasllat d’expedient presentada a una

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

Si no ho fa, el centre regularitzarà d’ofici la matrícula traient la condicionalitat i
generant el rebut corresponent.

c) Els alumnes que presentin sol·licitud de convalidació/adaptació en els terminis
previstos en la Normativa acadèmica i hagin abonat la taxa d’estudi corresponent, si
no està resolta en les dates que els correspon efectuar la matrícula.

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

Si no ho fa, el centre regularitzarà d’ofici la matrícula traient la condicionalitat i
generant el rebut corresponent.

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

Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d’estudi
1) Respecte al nombre total de crèdits establert en els plans d’estudi com a

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

Aquesta xifra sols podrà ser superada, amb l’autorització del vicerector
corresponent, quan l’ampliació correspongui a la matrícula establerta de complements
de formació, necessaris per accedir a un 2n cicle.

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

Ensenyaments Crèdits màxims

Facultat de Lletres
· Geografia (93) 306
· Geografia (01) 306
· Història (93) 306
· Història (01) 306
· Història de l’Art 306
· Antropologia Social i Cultural (93) 156
· Antropologia Social i Cultural (01) 156
· Filologia Anglesa (93) 306
· Filologia Anglesa (01) 306
· Filologia Catalana (93) 309
· Filologia Catalana (01) 306
· Filologia Hispànica (93) 310,5
· Filologia Hispànica (01) 306
· Publicitat i Relacions Públiques (01) 306

- Periodisme (1r cicle)
- Comunicació Audiovisual (1r cicle)

· Estudis Alemanys (96) 156
· Arqueologia (99) 156
· Arqueologia (01) 156

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
· Pedagogia (93) 306
· Psicologia (93) 306
· Mestre  especialitat  Educació Primària (97) 196,5
· Mestre  especialitat  Educació Infantil (97) 196,5
· Mestre  especialitat  Educació Especial (97) 196,5
· Mestre  especialitat  Educació Física (97) 196,5
· Mestre  especialitat  Educació Musical (97) 196,5
· Mestre  especialitat  Llengua Estrangera (97) 196,5
· Educació Social (99) 186

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
· Administració i Direcció d'Empreses (92) 306
· Economia (99) 156

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 14



Full Oficial 32192

· Economia (01) 306
· Ciències Empresarials (92) 216
· Administració i Gestió Immobiliària (99) 186

Facultat de Ciències Jurídiques
· Dret (92) 321
· Relacions Laborals (95) 196,5
· Ciències del Treball (01) 126
· Treball Social (01) 186

Facultat de Química
· Química (92) 327,5
· Bioquímica (95) 144

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
· Medicina (94) 546
· Fisioteràpia (93) 213

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (92) 216
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (92) 216
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98) 204
· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98) 204
· Enginyeria Tècnica Industrial:
  Electrònica Industrial (93) 241,5
· Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat (93) 241,5
· Enginyeria Informàtica (97) 156
· Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (98) 156

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
· Enginyeria Química (93) 411
· Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial (93) 241,5

Facultat d’Enologia
· Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries
  Agràries i Alimentàries (97) 204
· Enologia (96) 144

Escola Universitària d’Infermeria
· Infermeria (95) 240
· Ciència i Mètode en Infermeria (99) 156

Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta
· Infermeria (95) 240

Escola Universitària de Turisme Bettatur
· Turisme (97) 186

Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Manyà
· Ciències Empresarials (97) 216

Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris
· Relacions Laborals (97) 196,5

2) En acabar la carrera i un cop realitzat el dipòsit  de títol, un alumne pot demanar
al centre la inscripció addicional d’assignatures optatives de l’ensenyament que ha
finalitzat. El centre, segons la capacitat, resoldrà. Els alumnes inscrits abonaran el
preu/crèdit fixat pel Consell Social. No es beneficiaran de cap tipus d’ajut ni exempció
dels preus públics i la qualificació obtinguda no tindrà efectes acadèmics. Hauran de
subscriure una pòlissa d’assegurança per cobrir possibles contingències.

Documentació
Els alumnes han de presentar per formalitzar la matrícula els documents  següents:
1) Tots els alumnes
· Els alumnes que es matriculin en alguna de les classes de matrícula que tenen
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reducció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula,
dins del període oficial concret establert pel centre.

· Els alumnes que presentin sol·licitud de beca, l’imprès degudament emplenat
amb els justificants requerits, i/o l’acreditació corresponent.

· Els alumnes que presentin sol·licitud de convalidació/adaptació, l’imprès
degudament emplenat amb els justificants corresponents.

2) Alumnes de primer curs o que es matriculen per primera vegada en un
ensenyament de la URV

· Dues fotografies de mida carnet, amb el nom escrit al darrere, per a la fitxa i el
carnet d’estudiant

· Fotocòpia del DNI (passaport en cas d'estrangers)
Han d'estar admesos per preinscripció o haver superat la prova de més grans de

25 anys.
Segons la via d'accés, han de presentar, a més, els documents següents:
Via O:  Provinents de PAAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)
· Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.  Aquest

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

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

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

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

tècnic superior
· Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os

emès/os per un institut públic.
· Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard

corresponent.
· Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.  Aquest

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

·  Justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient si són d’altres districtes universitaris
per als alumnes de COU.

Via 7 i 8:  Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d'aquesta
o d'una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció

a) Alumnes que volen continuar els mateixos estudis iniciats, sense tenir aprovats
60 crèdits en la universitat d’origen

· Justificant d'haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència
· Fotocòpia de l'expedient acadèmic amb la diligència corresponent
(Vegeu punt 2 apartat 6.3 Trasllats d’expedient de la Normativa acadèmica.)
b) Alumnes que volen iniciar uns estudis diferens als cursats
· Certificat personal en què figurin les dades d’accés (excepte en el cas

d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV). En el cas de tenir superades
assignatures, vegeu l’apartat 6.5 Convalidacions de la Normativa acadèmica

· Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard
corresponent (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV)

· Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.  Aquest
document no és necessari per als alumnes que han realitzat l’ensenyament secundari
obligatori (reforma) (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV).

Més grans de 25 anys:
· Papereta original justificativa d'haver superat les proves.
Una vegada revisada la documentació lliurada per l’estudiant, se li informarà, si

escau, dels justificants que li manquen. En el cas que no els aporti en el termini
màxim de 10 dies naturals, es procedirà d’ofici a la regularització de la seva matrícula,
amb els efectes que corresponguin.

Els alumnes amb estudis estrangers convalidats:
1) En el cas de convalidacions de sis o més assignatures de pla no renovat, o 60 o

més crèdits, independentment del curs a què aquestes pertanyin, cal l'admissió del
degà/director del centre. Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.

2) En el cas de convalidacions d’una assignatura de pla no renovat o entre 15 i 59
crèdits, si un cop finalitzat el procés de preinscripció queden places vacants, pot ser
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admès pel degà/director del centre.
3) En el cas de convalidacions de menys de 15 crèdits, hauran de realitzar les

PAAU, llevat que l’homologació dels estudis secundaris els doni accés a la Universitat.

5.2 ASPECTES ECONÒMICS
Consideracions generals
1) Aquesta Normativa s’aplicarà sempre que no s’especifiqui una altra cosa en el

decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de
serveis acadèmics universitaris per al curs 2001-2002, o en altres normatives legals.
En el cas d’ensenyaments propis, el Consell Social de la Universitat aprovarà els
preus corresponents i les deduccions, si s’escau.

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

· l’import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’alumne es matriculi,
i el factor de repetició

· taxes administratives
· assegurança escolar, si escau
· serveis voluntaris, si escau
3) Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de matrícula que tenen

exempció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula
dins del període oficial concret establert pel centre i no poden avançar-la o endarrerir-
la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret pugui produir-se.

Si en el moment de formalitzar la matrícula no poden acreditar documentalment
el dret a l’exempció, tindran 10 dies naturals per aportar el justificant corresponent.
Una vegada transcorregut aquest període, la secretaria del centre procedirà a
regularitzar la matrícula d’ofici.

4) Atesa la propera entrada en vigor de l'euro 1 de gener de 2002, en els rebuts de
matrícula apareixeran els imports a pagar tant en pessetes com en euros.

5) Seria convenient que en el moment de matricular-se s’aportessin les dades
bancàries, per tal d’agilitar les regularitzacions econòmiques de les modificacions
que es puguin produir a la matrícula feta inicialment, que serien efectuades per
domiciliació bancària.

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

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

aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família
nombrosa, etc.), i adjuntar, si escau, els justificants corresponents.  Si no ho fa, en el
cas de denegació de la beca, no podrà gaudir dels beneficis corresponents.

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

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

Un cop concedides o denegades les beques, el Servei de Gestió Acadèmica
procedirà a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents a cada estudiant,
d’acord amb la normativa vigent. Independentment que l’estudiant sol·liciti revisió
de la resolució, caldrà que faci efectiu l’import de la matrícula.

2)  Alumnes pendents de reassignació per districte obert o pendents trasllat
d’expedient

Els alumnes afectats hauran de:
a)  Indicar obligatòriament en el moment de la matrícula aquesta condició.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i els serveis

voluntaris, si escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
c) Emplenar correctament la classe de  matrícula corresponent que la Universitat

aplicarà en cas que la reassignació o el trasllat siguin desestimats (ordinària, família
nombrosa, etc.), i adjuntar, si escau, els justificants corresponents.

3) Els alumnes que presentin sol·licitud de convalidació/adaptació hauran de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de convalidació/adaptació
b) Pagar l’import de les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si

escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 14



Full Oficial 32195

c)  Emplenar correctament la classe de matrícula que li correspongui.

Classes i ajuts de matrícula
Amb independència de la condicionalitat o no de la matrícula, l’estudiant, en el

moment de formalitzar-la, ha d’indicar quina és la classe o ajut que li correspon.
Aquesta classe o ajut seran els que es prendran com a referència per a tot el curs
acadèmic.

a) Classes de matrícula. Les classes de matrícula són:
0. Ordinària: L'alumne pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el

decret de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis acadèmics
universitaris.

1. Família nombrosa 1a: L'alumne està exempt de pagar el 50% dels preus públics
en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, establerts en el
mateix decret. Haurà d’aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa, que
haurà de ser vigent en el moment de formalitzar la matrícula.

Si en la data esmentada el títol de família nombrosa estigués en tramitació, podran
obtenir-se els beneficis corresponents acreditant la sol·licitud del títol esmentat,
acompanyada d’una declaració jurada de la categoria que s’ha sol·licitat.

Els alumnes majors de 21 anys que vulguin gaudir del benefici de família nombrosa
hauran de presentar el document que acrediti que el títol esmentat està en tramitació.

Quan l’estudiant disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a la
secretaria del centre.

Aquesta exempció s’aplicarà, també, si aporta la documentació acreditativa quan
sol·liciti:

Certificacions acadèmiques
Estudi de convalidacions/adaptacions
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmics
2. Matrícula d'honor global a COU, sempre que s’hagi obtingut un mínim de

quatre excel·lents i notable a la resta de qualificacions, o amb matrícula d’honor al
batxillerat, o amb premi extraordinari en el batxillerat: L'alumne està exempt de
pagar el 100% dels preus públics dels serveis acadèmics. Aquesta classe està limitada
a l'alumne que es matricula a primer curs per primera vegada.

Per acollir-se a aquesta classe, cal que l’alumne aporti en el moment de la matrícula
una fotocòpia confrontada de les qualificacions per part de la secretaria.

3. Família nombrosa de 2a o d'honor: L'alumne està exempt de pagar el 100%
dels preus públics en concepte de  serveis acadèmics, incloses les taxes administratives,
establerts en el mateix decret.  Haurà d’aportar original i fotocòpia del títol de família
nombrosa vigent o original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent
acompanyat del DNI.

Si en la data esmentada el títol de família nombrosa estigués en tramitació, podran
obtenir-se els beneficis corresponents acreditant la sol·licitud del títol esmentat,
acompanyada d’una declaració jurada de la categoria que s’ha sol·licitat.

Els alumnes majors de 21 anys que vulguin gaudir del benefici de família nombrosa
hauran de presentar el document que acrediti que el títol esmentat està en tramitació.

Quan l’estudiant disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a la
secretaria del centre.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan
sol·liciti:

Certificacions acadèmiques
Estudi de convalidacions/adaptacions
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmcis
b) Ajuts de matrícula.  Afecten el personal de les universitats catalanes públiques
6. Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència

acreditada i fills menors de  25 anys: L’alumne està exempt de pagar el 100% dels
preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures, si s’hi
matricula per primera vegada, a un centre integrat de la URV. També tindran dret a
l’exempció:

· si els estudis seguits no estan implantats a la URV
· si no ha pogut ser admès a la URV per la qualificació exigida
Ha d’aportar el corresponent certificat original que acrediti aquesta condició dins

del període oficial de matriculació, emès pel Servei de Recursos Humans, d’acord
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amb el model establert.
Si l’alumne es matricula a un centre adscrit de la URV, a instància de l’interessat,

es retornarà el percentatge sobre el preu públic que rep la Universitat. A la petició
caldrà que adjunti una certificació emesa per Servei de Recursos Humans sobre la
seva condició.

7.  Personal d'altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys:  L'alumne està
exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de
totes les assignatures si s'hi matricula per primera vegada. Ha d’aportar el corresponent
certificat original que acrediti aquesta condició, dins del període oficial de
matriculació, emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert.

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

de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat el curs immediatament anterior,
tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tantes assignatures/crèdits com
assignatures/crèdits amb matrícula d’honor hagin obtingut del mateix ensenyament).
Es tindrà en compte la classe de matrícula aplicada en el curs que s’ha obtingut la
matrícula d’honor.

2) Els alumnes que es matriculen d’assignatures convalidades i/o reconeixement
de crèdits han d'abonar el 25% del preu establert en el decret de preus públics. En el
cas que el reconeixement de crèdits s’hagi obtingut per la via d’activitats organitzades
per centres i departaments, cursades a partir del curs 1998-1999 o per la via de
cursos d’estiu de la URV cursats a partir del curs 2000-01, estaran exempts de pagar
el preu establert en el decret de preus públics.

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

4) Els alumnes que es matriculin d’assignatures sense escolaritat a causa de
l’extinció del pla d’estudi hauran d'abonar el 25% del preu establert en el decret de
preus públics.  En cas que s’ofereixi a l’estudiant un sistema de tutories o docència
alternativa, n’abonarà l’import íntegre.

Modalitats de pagament
Modalitat pagament en efectiu: Es pagarà presentant el resguard de matrícula en

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

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

Modalitat carnet estudiant amb compte corrent a Caixa Tarragona: En el moment
de formalitzar l’automatrícula s'haurà d'abonar automàticament, l’import
corresponent.

Modalitat pagament domiciliat: En el moment de formalitzar la matrícula caldrà
indicar les dades bancàries on es farà el càrrec del/s rebut/s generats.

Formes  de pagament
L'alumne podrà triar en el moment de formalitzar la matrícula entre el pagament

únic o el fraccionat.
. Pagament únic
L'alumne paga íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula
Aquesta forma de pagament s’aplica obligatòriament a tots els alumnes que es

matriculin condicionalment i als de la classe de matrícula 2 , 3, 6 i 7.
. Pagament fraccionat:
L'alumne pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia

similar. El primer l'ha de fer efectiu en els set dies següents després de la formalització
de la matrícula, i el segon, abans del 15 de desembre (15 de maig, en el cas dels
ensenyaments que s’inicien al febrer).

Aquesta forma de pagament comporta necessàriament el pagament domiciliat.
1) Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l’import  total a pagar dels

crèdits matriculats sigui superior a 15.000 PTA.
2) Si no es paga el primer termini, queda sense efecte el pagament del segon. Tant

en aquest cas com si ha deixat de fer el segon pagament, es considerarà la matrícula
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nul·la i, per tant, impagada amb els efectes que se'n derivin.

3) Qualsevol altra forma de pagament que l'alumne utilitzi fora de les dues
esmentades es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes
que se'n derivin. Si la matrícula es fa efectiva en una entitat bancària diferent de les
indicades als resguards, també es considerarà nul·la

Recàrrecs
1) Als alumnes que es matriculin per segon cop d’un crèdit, l’import d’aquest

s’incrementarà en un 30%. Si se’n matricula per tercera vegada l’import s’incrementarà
en un 40%, si se’n matricula per quarta vegada o més, l’increment serà d’un 50%.

2) Als alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista se’ls
aplicarà un increment de 5.000 PTA en el preu total de la matrícula per compensar
les despeses que comporta la gestió de morosos.

3) S’aplicarà un recàrrec del 40% dels preus per crèdit als estudiants que posseeixin
un o més títols universitaris oficials de primer cicle, de primer o segon cicle o només
de segon cicle, i que s’hagin matriculat a partir del curs acadèmic 1996-97, per
iniciar un altre estudi conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial a les
universitats i centres docents adscrits que apliquen els preus fixats en el decret pel
qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.  En alguns
casos,aquest decret estableix excepcions.

Taxes administratives
1) S’aplicarà una taxa per la gestió de matriculació i expedient acadèmic per

cada període de matrícula quadrimestral o anual, en el moment de formalitzar la
matrícula.

2) S’aplicarà una taxa en el moment d’efectuar la/les modificació/ns i/o ampliació/
ns parcials de matrícula amb les excepcions següents:

· matrícula de reconeixement de crèdits, sempre que es faci en els terminis establerts
· canvis entre classes/tipus de matrícula
· en la regularització de les matrícules condicionals per adaptació o convalidació
3) El decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen els preus de la

prestació de serveis acadèmics, fixa els imports per a l’expedició de certificacions
acadèmiques, trasllats d’expedients acadèmics i estudi de sol·licituds de convalidació
o d’adaptació.

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

matrícula fins al 15 de desembre (15 d’abril, en el cas dels ensenyaments que s’inicien
al febrer).

Tindran dret a la devolució de l'import pagat si es presenta la sol·licitud fins al 15
de desembre o 15 d’abril (excepte les taxes de secretaria i, si escau, els serveis
voluntaris) pels motius següents:

a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat
mèdic oficial en què ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst
de convalescència.

b) Defunció de l'alumne.
2) Als alumnes que després de la gestió de reclamació dels rebuts impagats

corresponents continuïn figurant com a deutors, se’ls anul·larà la matrícula.
Si volen continuar estudis, en cursos posteriors, se’ls aplicarà en les assignatures

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

3) Els alumnes de primer curs als quals s’ha anul·lat la matrícula perden la plaça
en el centre. Per iniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça
mitjançant la preinscripció oficial. L’anul·lació de la matrícula de 1r comporta la
devolució de la documentació acadèmica presentada per l’alumne.

5.3 SERVEIS UNIVERSITARIS EXTRAACADÈMICS

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

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

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

Contingut
L’assegurança escolar protegeix en les situacionssegüents :
· accident escolar
· cirurgia general
· neuropsiquiatria
· tuberculosi pulmonar i òssia
· tocologia
· infortuni familiar
· altres prestacions
L’assegurança escolar ha formalitzat concerts amb establiments sanitaris adequats

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

Els centres concertats són:
· Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona)
· Hospital Universitari de Sant Joan (Reus)
· Hospital de Móra d’Ebre
· Centre Mèdic Quirúrgic (Reus)
· Reddis Mutual (Reus i Tortosa)
· Clínica Psiquiàtrica Bellavista (Lleida)
Els centres col·laboradors són:
· Pius Hospital (Valls)
· Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona)
· Hospital Verge de la Cinta (Tortosa)

Procediment per sol·licitar les prestacions de l’assegurança escolar
L’estudiant s’ha d’adreçar a la secretaria de la facultat o escola on està matriculat

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

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

· el document nacional d’identitat en vigor (els estrangers, el passaport)
· el resguard de pagament de la matrícula
A més, serà necessari presentar altres documents específics de cada situació,

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

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

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

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

· Indemnitzacions econòmiques, segons el barem, en cas d’incapacitat.
· Subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i d’ortopèdia.
Prestacions econòmiques, requisits i imports
Depenen de les conseqüències de l’accident per a l’estudiant assegurat.  Si ha

sofert:
1.  Incapacitat permanent i absoluta per als estudis, l’assegurança li abonarà una

indemnització d’entre 25.000 i 100.000 PTA.
2.  Gran invalidesa per als estudis, li correspondrà una pensió vitalícia de 24.000

PTA anuals.
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En ambdós casos les despeses de desplaçament que s’originin com a conseqüència
d’un accident greu podran anar a càrrec de l’assegurança. El metge que atengui
l’estudiant n’haurà d’apreciar la urgència.

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

s’ha produït en un lloc diferent al del domicili familiar.
· 50.000 PTA en concepte de capital a determinats familiars que econòmicament

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

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

tocoginecologia, otorinolaringologia, oftalmologia i aparell locomotor.
Comprèn:
· Despeses de diagnòstic
· Assistència mèdica: elecció de metge i centre
· Assistència farmacèutica
· Despeses de quiròfan
· Permanència en clínica: tots els serveis
· Pròtesi de substitució, no les ortopèdiques
c) Neuropsiquiatria
Comprèn:
c.1 En cas d’internament:
· Assistència mèdica
· Assistència farmacèutica
· Tractament especial (electroxoc, insulina, etc.)
· Allotjament i manutenció en sanatoris adequats
c.2 En cas de tractament postsanatorial:
· Honoraris mèdics, segons tarifes
· 70% de les despeses de medicació

Durada
· Un any com a màxim. Es pot continuar en tractament sis mesos més en règim

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

sis mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no hi ha hagut
internament.

d) Tuberculosi pulmonar i òssia
Comprèn:
d.1 En cas d’internament
· Assistència mèdica: elecció d’especialista i centre
· Assistència farmacèutica
· Hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys)
· Cirurgia toràcica
d.2 En cas que no sigui  necessari l’internament
· Assistència mèdica total
· Assistència farmacèutica en un 70%
· Durada màxima: 3 anys
e) Tocologia
Comprèn
· La possibilitat d’elecció d’especialista i el centre en què el pacient desitja

ser atès
· Assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies al part
· Assistència farmacèutica
· Estada en centre hospitalari: assistència completa
f) Infortuni familiar
Aquesta prestació té com a objectiu assegurar l’estudiant quan la situació

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

· Mort del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades
anteriorment.
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· Ruïna o fallida familiar (en cap cas s’entendrà com a tal la insuficiència permanent
de recursos econòmics per pagar els estudis).

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

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

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

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

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

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

Són compatibles amb qualsevol altra beca escolar.

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

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

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

Assegurança escolar voluntària
Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment

de la matrícula la pòlissa d'assegurança (més informació a la secretaria del centre/
documentació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de la
taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

En el cas de no subscriure l’assegurança en el moment de formalitzar la matrícula,
els alumnes ho podran fer directament a l’entitat asseguradora.

Servei d'Esports
Es pot efectuar el pagament per fer-se soci del Servei d'Esports mitjançant la

matrícula o bé adreçant-se directament al Servei d'Esports (av. d’Andorra, s/n).
Si voluntàriament s'ha seleccionat el Servei d'Esports, el fet que s'hi renunciï no

suposa la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de
matrícula.

Solidaritat
Els Estatuts de la URV estableixen, com un dels seus objectius, la promoció del

respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per a la pau i la cooperació
internacional, especialment amb els països en desenvolupament.

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

Per dur a terme les activitats, la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i
equipaments de la URV, i comptarà amb el treball voluntari dels membres de la
comunitat universitària i els fons econòmics recaptats amb aquesta finalitat.

Els alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, podeu manifestar la vostra
voluntat de col·laborar amb una aportació de 1.000 PTA addicionals a l’import de la
matrícula.

5.4 INFORMACIÓ DE BEQUES

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

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

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

-La presentació de la sol·licitud ha de fer-se en el moment de formalitzar la
matrícula; en cas contrari, no hi ha possibilitat de beneficiar-se, si escau, de l'exempció
provisional de preus públics. En el cas de formalitzar la matrícula com a no-becari, la
sol·licitud de beca s'haurà de presentar al Servei de Gestió Acadèmica.

-Els impresos de sol·licitud s'adquireixen a qualsevol estanc i contenen la
informació necessària.

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

Per a més informació, cal que us adreceu al Servei de Gestió Acadèmica, c/ de
l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona, telèfon 977 55 95 12.

Beca de mobilitat
Aquesta convocatòria s’adreça a aquells alumnes que cursen estudis universitaris

fora de la seva comunitat autònoma.
Les normes que la regeixen i els requisits són molt similars als de la convocatòria

de règim general.
L’alumne que opti per aquesta convocatòria haurà de seguir el mateix procediment

que l’establert per la convocatòria de règim general.

Beca de col·laboració amb departaments
Aquests ajuts poden ser sol·licitats pels alumnes de l’últim curs del segon cicle de

facultats o escoles tècniques superiors o que estiguin matriculats de tots els crèdits o
assignatures que els quedin per acabar la carrera.

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

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

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

Beca de col·laboració amb la URV
La URV convoca diverses beques de col·laboració per tal de donar suport a les

diverses vessants de la vida universitària. Aquestes beques estan vinculades a àmbits
molt diversos com les biblioteques, el Servei d’Esports, la Borsa de Treball i Habitatge,
l’atenció a la comunitat universitària, etc.

Habitualment es realitzen dues convocatòries de beques. La primera, al mes d’abril
incloules beques que s’han de desenvolupar durant l’estiu (automatrícula, Universitat
d’Estiu, monitors de natació, etc.)  La segona, durant el mes de juny, incloutotes
aquelles beques que es desenvoluparan durant el curs acadèmic.

En les convocatòries s’estableixen els requisits de l’alumnat i les condicions de la
beca (durada, retribucions, etc.)

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

Els estudiants han de col·laborar durant tres o quatre hores diàries segons estableixi
la convocatòria.
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A continuació, es dóna informació sobre els conceptes més significatius dels plans
d’estudis renovats.
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Estructuració en cicles
Els plans d’estudi s’estructuren en cicles, que determinen la durada i la càrrega

lectiva dels estudis. La URV té estructurats els estudis en:
1. Ensenyaments de 1r cicle. Comprenen, a més de continguts bàsics i de formació

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

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

3. Ensenyaments de només 2n cicle.  Hi ha segons cicles que no han de constituir
continuació directa d’un correlatiu primer cicle; per poder incorporar-s’hi, les directrius
generals pròpies poden establir determinades exigències.  Tenen una durada de dos
anys i la superació dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da, arquitecte/
a o enginyer/a.

Crèdits
El crèdit és la unitat de valoració dels ensenyaments. Cada assignatura del pla

d’estudi té una equivalència en crèdits. Cada crèdit correspon a deu hores de classe
teòrica, pràctica o el seu equivalent. L’obtenció dels crèdits estarà condicionada als
sistemes de verificació dels coneixements que estableixi la Universitat.

Càrrega lectiva
La càrrega lectiva equival a un nombre d’hores de classe a la setmana i a un

nombre de crèdits per any acadèmic. Caldrà superar la càrrega lectiva global per a
l’obtenció del títol oficial corresponent.

Itineraris recomanats
És la distribució de les assignatures d’un pla d’estudi, amb la finalitat que ajudi

l’alumne a cursar-les en un nombre determinat d’anys acadèmics. Per a un mateix
ensenyament hi pot haver més d’un itinerari. Cada pla d’estudi fixa el període
d’escolaritat mínim.

Matèries
Els continguts dels plans d’estudi s’ordenaran distingint entre:
1.  Matèries troncals. Són fixades pel Ministeri d’Educació i Cultura i s’han

d’incloure obligatòriament en tots els plans d’estudi que condueixen a un mateix
títol oficial.

2.  Matèries obligatòries. Són lliurement establertes per la Universitat i de
compliment obligat pels alumnes.

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

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

Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. L’alumne ha de cursar
assignatures.

Assignatures obligatòries
L’alumne les ha de superar per obtenir el títol corresponent. Són assignatures

procedents de la diversificació de matèries troncals i matèries obligatòries d'universitat.

Assignatures optatives
El pla d'estudi de cada ensenyament determina un nombre de crèdits que l'alumne

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

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 14



Full Oficial 32203

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

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

Assignatures optatives/lliure elecció
Si un alumne ha obtingut, per les assignatures optatives superades, un nombre de

crèdits optatius superior als necessaris, podrà passar les esmentades assignatures a
crèdits de lliure elecció per completar el seu currículum, sempre que el nombre de
crèdits de lliure elecció realitzats en el propi ensenyament no superi el 70% del total
que hagi de cursar.

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

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

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

secretaria del centre, la qual l’incorporarà al seu expedient. El traspàs tindrà caràcter
irreversible.

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

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

extracurriculars, els reconeixements de crèdits i les assignatures cursades en un altre
ensenyament.

Un cop superats els requisits mínims per a l’obtenció del títol, no s’incorporaran
a l’expedient de l’estudiant aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits
lliures que l’estudiant no hagi superat.

Assignatures de lliure elecció
Es refereix a les assignatures cursades per l’alumne que només poden ser

comptabilitzades dins del percentatge de crèdits de lliure elecció determinat per a
cada ensenyament.

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

L’alumne les escollirà entre l’oferta que anualment establirà la Universitat, que
serà feta pública durant el mes de juliol.  Aquesta oferta inclourà:

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

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

c) Les assignatures cursades en altres universitats, dins del conveni amb l’Institut
Joan Lluís Vives o el programa Intercampus d’Administració Oberta (fins a un 100%).

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

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

a altres assignatures que inclou el pla d’estudi del seu propi ensenyament.
d) En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes del mateix

centre.
e) En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes

d'ensenyaments relacionats científicament.
f) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures impartides per familiars directes.
g) L’alumne no pot cursar assignatures d’idiomes moderns com a crèdits lliures, si

obté reconeixements de crèdits pel mateix idioma, obtinguts per la via e).
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Els centres, si ho consideren pertinent, poden anul·lar la matrícula d’aquells
alumnes afectats per alguna de les restriccions.

L’alumnat de primer curs no es podrà matricular d’assignatures ofertes com a
crèdits lliures per cursar durant el primer curs, llevat que ho marqui el pla d’estudi
corresponent. En aquest cas, ho podrà fer en el període d’ampliacions de matrícula
establert al febrer en assignatures que s’imparteixen al 2n quadrimestre.

En el cas que un centre consideri convenient que un alumne de primer curs cursi
assignatures de lliure elecció, caldrà que ho justifiquin davant del vicerector
d’Estudiants i Docència i, si escau, s’autoritzarà.

Els alumnes podran inscriure’s a les diferents activitats que s’organitzen susceptibles
de reconeixement, i matricular-les durant aquell curs.

Cada estudiant es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures al centre en què
cursa el seu ensenyament, excepte els de centres adscrits, que ho faran al Servei de
Gestió Acadèmica.

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

Reconeixement de crèdits lliures
Per assolir el nombre de crèdits lliures previst en el pla d’estudi, els alumnes, a

més de superar assignatures previstes com a lliure elecció, poden obtenir-los per la
via del reconeixement.

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

convalidades.
Podran ser també reconegudes assignatures cursades en estudis propis

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

Els corresponents a assignatures del mateix ensenyament, cursades a l'estranger,
que no han donat lloc a titulació i no són susceptibles de convalidació per assignatures
del pla d'estudi corresponent de la URV.

b) Els cursats com a tals en un altre ensenyament.
c) Les activitats ofertes pels departaments i centres de la URV.
d) Els corresponents a assignatures o activitats cursades a l’estranger en institucions

universitàries.
e) Els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials, els cursos de

música superats a conservatoris oficials de música i els cursos del Servei d’Esports de
la URV, d’acord amb el corresponent quadre d’equivalències aprovat per la Comissió
de Docència i Convalidacions.

f) Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis entre la
URV i altres institucions no universitàries.

S’hi inclouran les pràctiques en empreses, institucions públiques i privades, i els
estudis realitzats en el marc de convenis internacionals.

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

proposades pel Servei Lingüístic de la URV.
· Les activitats i els cursos s’han d’haver fet paral·lelament als estudis universitaris.
· El reconeixement de crèdits, apartats a), b), d), g) serà resolt per la Comissió

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

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

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

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

autoritzades pel Centre, seran resolts automàticament, i s’incorporaran a l’expedient
de l’alumne, per tal d’actualitzar la matrícula que dels crèdits reconeguts.  Si la
resolució és negativa es notificarà als alumnes.
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L’equivalència mínima serà de 10 h/1 crèdit.
· El reconeixement de crèdits, apartats e), h), i), j) serà aprovat per la Comissió de

Docència i Convalidacions, que traslladarà la informació corresponent a tots els
centres. Seguint l’acord es resoldrà la sol·licitud a petició de la persona interessada
de forma automàtica, i s’incorporarà a l’expedient de l’alumne per tal que es matriculi
dels crèdits reconeguts. Si la resolució és negativa, es notificarà als alumnes.

En el cas de la via h, quan correspongui a cursos de la URV, no caldrà que es
presenti sol·licitud.

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

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

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

Currículum de l’alumne
En cada ensenyament es fixa el nombre de crèdits total necessaris per obtenir el

títol, així com la distribució entre crèdits troncals, obligatoris d’universitat, optatius i
de lliure elecció.

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

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

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

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

6.2 PREREQUISITS
Cada centre pot tenir establerta una relació de prerequisits entre assignatures dels

plans d’estudi que tenen adscrits.  Aquesta  relació haurà d’estar exposada en els
taulers d’anuncis.

Els alumnes han de tenir en compte els plans d'estudi que estableixen prerequisits
entre assignatures de diferent curs o quadrimestre. El concepte de prerequisit suposa
que s'ha de tenir aprovada una/es assignatura/es per poder aprovar-ne una altra. Els
alumnes es poden matricular de les dues assignatures en un mateix període de
matrícula, encara que han de tenir en compte la possibilitat que no puguin gaudir de
les dues convocatòries.

Els alumnes en el pla d’estudi dels quals constin assignatures amb prerequisits
podran ampliar la matrícula el mes de febrer següent, una vegada superades les
assignatures objecte del prerequisit a la convocatòria de febrer.  En el cas dels alumnes
admesos per primera vegada, només podran fer-ho si es matriculen d’un mínim de
60 o 30 crèdits, segons estableixi la Normativa de permanència, en la matrícula de
juliol/setembre.

6.3 TRASLLAT D'EXPEDIENTS
1) Per als alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que realitzen i

han superat 60 crèdits a la universitat d'origen, el termini per sol·licitar trasllat
d'expedient és des de l'1 de juny fins al 20 de juliol.

En el cas de preveure obtenir els 60 crèdits a la convocatòria de setembre, el
termini és el mateix. Després de la finalització dels exàmens s’haurà d’actualitzar
l’expedient.

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

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

- Justificació documental dels motius.
- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en què consti la seva via d'accés als

estudis universitaris amb la qualificació corresponent. En el cas de pla vell, cal acreditar
les hores lectives totals de cada assignatura aprovada.
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- Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne.
- Fotocòpia dels programes de les assignatures que l'alumne tingui aprovades,

segellats pel centre d'origen.
La Junta de Centre, a proposta de la/les Comissió/ons Acadèmica/ques, aprovarà

els criteris que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els haurà de
fer públics al tauler d’avisos del centre.

Entre d'altres, valorarà  les qualificacions de l'accés a la universitat, les
qualificacions del seu expedient acadèmic i la justificació del canvi de residència
(matrimoni, canvi de lloc de treball, causes econòmiques, ampliació de nous
ensenyaments, etc.). Quan als alumnes els correspongui incorporar-se a cursos ja
extingits, caldrà que obligatòriament s’adaptin a pla nou.

El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director sobre la sol·licitud
de trasllat d'expedient acadèmic, acompanyada  de l’adaptació que li correspondrà
d’acord amb l’expedient presentat.

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

L’alumne que no ha estat acceptat per trasllat no podrà accedir als mateixos estudis
mitjançant preinscripció.

2) Els alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que estan realitzant,
sense tenir aprovats 60 crèdits en la universitat d’origen, estan subjectes al procés de
preinscripció, d'acord amb el que disposa l'article 20.3 del Reial decret 69/2000, de
21 de gener.

L'admissió a l’ensenyament corresponent suposa la concessió del trasllat
d'expedient.  A partir d'aquell moment, cal que l'alumne aboni els drets de trasllat al
centre d'origen i amb el justificant corresponent formalitzi la seva matrícula en el
curs acadèmic pel qual se li ha concedit el trasllat.  Si no ho fa, es retornarà, d'ofici,
l'expedient al centre de procedència, cosa que es farà saber a la persona interessada.

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

- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en què consti la seva via d’accés als
estudis universitaris amb la qualificació corresponent.  En el cas de pla vell, cal
acreditar les hores lectives totals de cada assignatura aprovada.

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

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

d’acord amb l’expedient presentat.

6.4 ADAPTACIONS
Adaptacions del pla d'estudis a extingir  al nou de la URV
En el cas d'ensenyaments ja existents, s'han establert taules d'adaptacions entre

assignatures del pla no renovat amb les de nova implantació, així com entre els plans
renovats que han estat objecte de revisió. Aquestes taules s'apliquen als expedients
dels alumnes que optin per continuar els estudis pel pla nou.

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

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

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

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

los pel pla nou mitjançant l'adaptació del seu expedient. S'han de tenir en compte
els aspectes següents:
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-Els alumnes dels plans d'estudi antics sol·liciten al degà/director del centre,
mitjançant una instància, la incorporació al pla nou. Aquest, d'acord amb la capacitat
autoritzada, resol sobre la petició.

-Es poden adaptar al nou pla d'estudi, sempre que tinguin alguna assignatura
aprovada.

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

-Si no es formalitza la matrícula, les resolucions d'adaptacions tenen una vigència
de tres cursos acadèmics.

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

l'alumne pot sol·licitar adaptació a tots els nous, sense perjudici que a l’efecte de
matrícula hagi d'optar per un d'aquests.

-L'adaptació de tot allò que l'alumne té aprovat al pla antic es fa segons el que
estableix la taula d'adaptacions.

-Aquells alumnes amb assignatures convalidades en l'actual pla d'estudi tenen el
mateix tractament que si obtinguessin qualificació.

Procediment
La secretaria disposa de la taula d'adaptacions publicada al BOE amb la resta de

pla d’estudi, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula figurarà en el
dors de la sol·licitud d'adaptació o com a annex.

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

El termini de presentació s'inicia el dia 1 de  juliol i finalitza el 15 de setembre.
La sol·licitud d'adaptació no vincula l'alumne fins que l'exerceix al moment de

matrícula. En aquest moment és irreversible.
b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l'alumne.

Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat d'origen i les del pla
d'estudi de la URV

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

1) Quan l’alumne ha superat 60 crèdits en la universitat de procedència (vegeu
l’apartat 1 del punt 6.3 Trasllats d’expedients)

2) Quan l’alumne s’incorpora per preinscripció amb menys de 60 crèdits aprovats,
però amb possibilitat d’adaptació (vegeuapartat 2 del punt 6.3 Trasllats d’expedients)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5 REPRENDRE ESTUDIS
Si, un cop admès al centre, l’alumne interromp els estudis durant un curs o més,

per poder-los reprendre haurà de sol·licitar-ho al degà/director del centre. Aquest,
d’acord amb la capacitat autoritzada resoldrà la petició.

Si durant el període que no ha seguit els estudis s’ha modificat el pla d’estudi,
caldrà que s’adapti al nou pla.

Procediment:
a) Sol·licitud, mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre

i presentada a la secretaria.
El termini de presentació s’inicia el dia 1 de juliol i finalitza el 15 de setembre.
b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne.

6.6 CONVALIDACIONS
1. Els alumnes poden sol·licitar convalidació d'estudis una vegada hagin estat

admesos a la Universitat Rovira i Virgili. Els alumnes que han realitzat estudis a
l’estranger no estan subjectes a aquest requisit.

2. En la sol·licitud l’alumne podrà incloure-hi tots els estudis realitzats fins aquell
moment; només es resoldran les assignatures sol·licitades per l’alumne.  La resolució
abastarà totes les assignatures possibles de l’ensenyament a què s’incorpori amb
independència que estiguin o no activades.

3. Només podran ser objecte de convalidació els estudis següents:
a) Estudis homologats pel Consejo de Universidades, que hagin estat cursats en

centres universitaris d’Espanya.
b) Assignatures cursades en un ensenyament propi, de 1r o de 2n cicle, de la

Universitat Rovira i Virgili.
4.  La Universitat Rovira i Virgili aplica els criteris de convalidació següents:
a) La unitat bàsica de convalidació és l’assignatura, tenint en compte el nivell de

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

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

tant, no són susceptibles de nou examen.
d) No són susceptibles de ser convalidades les assignatures superades amb aprovat

compensat.
e) La URV resoldrà les peticions de convalidació d’assignatures efectivament

cursades i s’hauran de ratificar les convalidacions atorgades per altres centres/
universitats.

Procediment
Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de

centre abans del 15 de setembre, quan hagin de tenir efecte en el curs acadèmic
2001-2002.

En el cas dels alumnes de nova incorporació, ho poden fer després que tinguin
plaça assignada i com a més tard fins al 15 de setembre.

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

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

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

 -Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s'hagin
cursat en una altra universitat. En el cas d’assignatures corresponents a plans vells,
caldrà indicar-hi les hores lectives.

-Fotocòpia del pla d'estudi de la carrera iniciada pel sol·licitant publicat al BOE,
quan els estudis s'hagin cursat en una altra universitat.

A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l'estranger
han de tenir en compte:
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- Que els documents expedits a l'estranger siguin oficials, expedits per les autoritats
competents i legalitzats per via diplomàtica a les ambaixades o consolats d’Espanya,
existents en cada país d’on procedeixen els documents, excepte els programes de les
assignatures. Tots els documents han d'anar acompanyats de la corresponent traducció
oficial al català o castellà.

La traducció pot fer-la:
a) Qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
b) La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és sol·licitant

el ciutadà.
c) Un traductor/interpret jurat, degudament autoritzat.
- Que han d'aportar certificat acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedida

per les autoritats competents del seu país.
El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions

acadèmiques, com a mínim una vegada a l'any, abans del 30 de setembre.  Les
matrícules dels alumnes que presentaran la sol·licitud fins al 20 d’octubre es resoldrà
abans del 31 d’octubre.

L'estudiant pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació, presentada
en el termini corresponent, es matricularà condicionalment i regularitzarà la matrícula
quan tingui resolta la convalidació. Els centres han de prendre les mesures necessàries
per tal de garantir la regularització de la matrícula dels alumnes pendents de resolució
de convalidació, abans de la finalització del període de matrícula.

Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini, tindran el tractament següent:
· Les matrícules corresponents a aquestes sol·licituds no podran fer-se

condicionalment.
· Si estan regularitzades abans del 20 de novembre podran tenir efectes acadèmics

i econòmics.
· Si estan regularitzades després del 20 de novembre, sols podran tenir efectes

acadèmics.  No obstant això, a l’hora de resoldre, caldrà que tinguin en compte que
l’acta no hagi estat generada.

6.7 PROGRAMES INSTITUCIONALS  DE MOBILITAT
Els alumnes de la URV que participin en programes institucionals de mobilitat

(SICUE/SÉNECA, Sòcrates, Erasmus, Tempus, etc.) es matricularan de les assignatures
del pla d’estudi que cursen a la Universitat, al centre corresponent. En les assignatures
objecte de mobilitat es matricularan en el grup IE (Intercanvi Europeu) o IS (Intercanvi
Séneca).

Els coordinadors de mobilitat de la URV, abans de finalitzar el mes de juliol de
cada any, han d’enviar a les secretaries de centre un document anomenat Assignatures
IE/IS per a activar les assignatures que l’estudiant/a URV cursi al centre de destí com
a mòduls IE/IS.

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

Les qualificacions que tenen les assignatures equiparades de la URV les estableix
el coordinador/a de mobilitat de la URV guiant-se per les informacions que constin
al document d’expedient acadèmic (Transcript of records) enviat pel coordinador/a
ECTS, o similar, del centre de destinació i seguint el sistema de qualificació que hagi
aprovat prèviament la comissió acadèmica de l’ensenyament: taula d’equivalències
i/o escala de qualificacions  ECTS.

Qualsevol dificultat que presenti el sistema de qualificacions es portarà a la
comissió acadèmica del centre/ensenyament perquè resolgui.

Si l’estudiant/a no obté la totalitat dels crèdits acordats en principi i reflectits en el
document d’Acord d’aprenentatge, els crèdits no superats en les convocatòries que
els doni dret la mobilitat han de ser cursats per l’estudiant/a a la URV.

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

(Per a més informació podeu dirigir-vos a l’Oficina de Relacions Internacionals o
al BACU de cada centre.)

6.8 CONVOCATÒRIES D'EXAMEN
Caràcter general
Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d'examen per a

cadascuna de les assignatures i curs acadèmic.
Aquest dret està limitat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats i, en
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els centres que ho determinin, en les assignatures de caràcter eminentment pràctic.
Les convocatòries es duen a terme, generalment:

Assignatures anuals
1a juny
2a setembre

Assignatures quadrimestrals
- 1r quadrimestre:

1a febrer, 2a juny o setembre, d'acord amb l'elecció del centre (*)
- 2n quadrimestre:

1a juny, 2a setembre
 (*)

Fac. de Lletres setembre**
Fac. de Química juny o setembre**
Fac. de C. de l'Educació i Psicologia setembre**
Fac. de C. Econòmiques i Empresarials setembre
Fac. de C. Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Fac. de Medicina i C. de la Salut setembre
Facultat d’Enologia setembre
EU Infermeria setembre**
EU Infermeria Verge de la Cinta juny
EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre
EU de Ciències Empresarials Dr. Manyà setembre
EU de Turisme Bettatur setembre

** Cal consultar la Guia docent del centre

Els alumnes que cursin en altres centres assignatures ofertes com a crèdits lliures
hauran de tenir en compte l’elecció de convocatòria en aquell centre.

Les convocatòries d’examen de les assignatures institucionals i extracurriculars
de primer quadrimestre es duran a terme:

1a febrer
2a  setembre

Inici de la docència al febrer
En el cas de la llicenciatura en Enologia, les convocatòries d’examen es faran:
Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals
1a desembre 1r quadrimestre: juny
2a gener gener

2n quadrimestre: desembre
gener

En el cas de l’Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, les convocatòries
seguiran l’esquema general.

Convocatòria addicional
Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures anuals (o

l’equivalent d’assignatures quadrimestrals) de plans no renovats, o 27 crèdits de plans
renovats per finalitzar els estudis, s'autoritza una convocatòria addicional d'exàmens.
En els 27 crèdits no es comptaran els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts ni
l’assignatura Projecte Final de Carrera, en el cas que sigui obligatòria. Aquests alumnes
s'han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen dret a presentar-se a
exàmens a la convocatòria de febrer, juny i setembre del mateix curs, sempre que les
assignatures de què es matriculin, si no s’hi han matriculat en cursos anteriors,
s’imparteixin en el 1r quadrimestre. Aquest requisit no s’aplicarà a les assignatures
que, per la seva especificitat, determini la Comissió Delegada d’Ordenació Acadèmica

Els qui vulguin gaudir de la convocatòria addicional ho hauran de marcar en el
moment de matricular-se, o comunicar-ho a la secretaria del centre abans del 30 de
novembre.

Abans del 10 de desembre es publicarà al tauler d’avisos del centre la relació
d’estudiants que compleixen els requisits.  Els estudiants podran reclamar davant del
degà/director del centre, fins al dia 20 de desembre.  La relació definitiva serà feta
pública el 10 de gener.
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Per als ensenyaments que s’inicien al febrer,  abans del 10 d’abril es publicarà al
tauler d’avisos del centre la relació d’estudiants que compleixen els requisits. Els
estudiants podran reclamar davant del degà/director del centre, fins al dia 20 d’abril.
La relació definitiva serà feta pública el 10 de maig.

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

6.9  EXÀMENS
-Els exàmens han de realitzar-se dins del període fixat per a aquesta finalitat en el

calendari escolar i especificat en el pla docent.
-Els centres confirmaran amb una antelació mínima de 30 dies la indicació de la

data, aula i hora de realització dels exàmens, i ho faran públic. Al mateix temps,
especificaran el tipus d’examen, el material necessari per fer-ho, el barem de
qualificacions, el contingut que s’ha d’examinar i la durada prevista. Prèviament, el
professor trametrà aquesta informació al president de la comissió acadèmica
corresponent.

-Als exàmens i proves, els alumnes s’han d’identificar presentant el carnet
d’estudiant URV o el DNI o passaport. El professor els pot demanar la identificació
en qualsevol moment de l’examen o prova.

-Els estudiants tenen dret a ser examinats i qualificats de totes les assignatures de
què s’han matriculat, d’acord amb el calendari d’exàmens fixat pel centre, tot
respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el corresponent pla d’estudi.
L’alumne pot acollir-se al dret de la prova final (veure apartat 1 Consideracions generals
de la Normativa de matrícula)

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

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

-La realització demostradament fraudulenta d’algun o alguns exercicis exigits en
l’avaluació d’alguna assignatura comportarà a l’alumne la nota de suspens en la
convocatòria més pròxima.

Amb independència d’això, davant la gravetat dels fets, el centre considerarà la
iniciació d’un expedient disciplinari, en el qual proposarà les mesures a aplicar. El
vicerector corresponent resoldrà una vegada revisat el cas en la Comissió de Docència
i Convalidacions.

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

- Quan per causes de força major no puguin assistir a un examen, corresponent a
una de les convocatòries previstes, abans de la data establerta podran sol·licitar al
centre ser examinats en una altra hora o data. En cas de ser acceptada, no es podrà
fixar la nova data més enllà de dos mesos a partir de la data prevista d’examen.

En casos excepcionals, quan la causa que ha motivat la no-presentació era
imprevisible abans de la realització de l’examen, fins a 7 dies després que s’hagi dut
a terme.

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

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

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

6.10  QUALIFICACIONS
-Els centres habilitaran taulers d’avisos per fer públiques les qualificacions dels

exàmens i dels treballs. S’han de fer públiques com a màxim 10 dies naturals després
de cada examen. El professor ha de comunicar als alumnes, el mateix dia de la
realització de l’examen, la data concreta de publicació de les notes.

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

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

-Els centres poden aplicar per als seus ensenyaments l’avaluació global de
coneixements. En aquest cas, la Junta de Govern ha d’establir almenys el valor mínim,
els marges possibles respecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits troncals que
han de superar-se o les mesures equivalents. (L’ETSEQ té establerta una Normativa
d’avaluació global de coneixements per als ensenyaments d’ETI en Química Industrial
i Enginyeria Química, que figura en la Guia docent del centre.)

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

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

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

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

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

1. Dintre dels 6 dies naturals després de la revisió, podrà presentar al registre un
escrit de reclamació adreçat al director/a del departament on es troba adscrit el
professor/a.

2.  El director/a del departament, en el termini de 6 dies naturals, comunicarà dita
reclamació al professor/a, que resoldrà per escrit la reclamació en el termini màxim
de 6 dies naturals. El departament en donarà trasllat a l’alumne i al centre.

3.  Contra la resolució escrita del mateix professor l'estudiant pot fer una reclamació
davant el/la director/a del departament afectat en el termini màxim de 6 dies naturals
després de la notificació anterior.

4. El/la directora/a nomenarà un tribunal constituït per tres membres, dels quals
com a mínim dos han de ser professors ordinaris i cap d’ells ha d’haver participat en
la primera avaluació. Presidirà el/la professor/a de més categoria acadèmica i antiguitat,
i actuarà com a secretari el més jove en edat.

5. El/la president/a convocarà  i reunirà el tribunal en el termini de 6 dies naturals.
A la vista dels elements pertinents als efectes de l’avaluació,  el tribunal emetrà,  en
el termini de 6 dies naturals, un informe detallat sobre la reclamació presentada i la
qualificació obtinguda, i decidirà si ratifica la qualificació del professor/a, o si la
rectifica. En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal farà constar
la nova qualificació en una acta addicional, signada per tots els membres del tribunal.

6. L'informe del tribunal, junt amb l'acta addicional, si escau, serà lliurat al director/
a del departament, que en donarà trasllat al professor/a, a l'alumne i al centre.

6.11 PERMANÈNCIA
Àmbit d'aplicació
Aquesta Normativa s'aplicarà a l'alumnat d'ensenyaments oficials de 1r cicle, 1r

i 2n cicle, i només 2n cicle, que segueixin plans d'estudi elaborats d'acord amb el
Reial decret 1497/87 sobre directrius generals comunes de plans d'estudi dels títols
universitaris i els corresponents reials decrets propis de cada titulació. S'aplica en
tots els centres integrats i adscrits a la URV.

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

Límits mínims de matriculació
1) S'estableix en 60 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un

alumne que es matricula per primera vegada en un primer cicle.
S'estableix en 30 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un alumne

que es matricula per primera vegada:

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 14



Full Oficial 32213

· a un ensenyament de sols segon cicle.
· al segon cicle d’un ensenyament de 1r i 2n cicle des d’un primer cicle diferent
· es matricula en un segon ensenyament de la URV i continua els estudis en el

primer ensenyament
2) S’estableix en 30 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un

alumne a partir de la segona vegada que es matricula en un ensenyament a la URV,
excepte quan:

· el nombre de crèdits que li manquen per acabar els estudis o per poder canviar
de cicle, en el cas que hi hagi prerequisit de cicle, sigui inferior

· li manquin menys de 30 crèdits per finalitzar el primer cicle d’un ensenyament
de 1r i 2n cicle i vulgui accedir al 2n cicle d’un altre ensenyament de la URV

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

Límits màxims de matriculació
El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic,

llevat de circumstàncies excepcionals que a judici del degà o director del centre
corresponent justifiquin l’ampliació, és el de l'increment d'un 20% sobre el total de
crèdits de què consta l'ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament
previstos a l’itinerari curricular. No es tenen en compte, a efectes d'aquesta norma,
els crèdits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement.

Alumnes de primer curs
L'alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d'obtenir en el seu primer curs

acadèmic, entre les assignatures troncals, i obligatòries d'Universitat un mínim de 12
crèdits.

Quan d'acord amb l'apartat anterior un alumne hagi de deixar els estudis que ha
iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d'un curs
acadèmic i per una sola vegada més. L'alumne procedent de les proves d'accés a la
Universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis
fins al cap d'un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L'alumne que es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a
la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns
altres estudis dels que s'imparteixen a la URV. L'alumne procedent de les proves
d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat
aquestes proves per un altre ensenyament, uns altres estudis dels que s'imparteixen a
la URV.

Disposició final
Aquesta Normativa entrarà en vigor a l'inici del curs 2001-2002 i afectarà de

manera automàtica els que han iniciat estudis el curs acadèmic 2000-01 i anteriors.
Deroga la normativa vigent anteriorment.

6. 12 TAULA D’EQUIVALÈNCIES I MITJANA PONDERADA
Qualificacions i equivalències
El RD 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el RD 1497/1987, de 27 de

novembre, pel qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudi
dels títols universitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que aproven les
directrius generals pròpies d’aquests plans, estableix en l’annex 1.1.4 una taula
d’equivalències per tal d’homogeneïtzar les qualificacions de les diferents universitats.

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

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

Mitjana ponderada
Quan sigui necessari fer una ponderació de les qualificacions esmentades,

s’efectuarà seguint el criteri següent:
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Alumnes que han finalitzat els estudis
La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació

que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividida pel nombre
de crèdits totals de l’ensenyament corresponent o els realment cursats. En els
expedients amb reconeixement de crèdits sense qualificació, la ponderació a realitzar
tindrà en compte que la divisió es farà pel nombre de crèdits totals de l’ensenyament,
i es restarà el nombre de crèdits reconeguts.

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

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

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

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

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

a efectes de la ponderació.
La mitjana de l’expedient acadèmic per a la sol·licitud de beques de règim general/

mobilitat o de col·laboració que convoca el MEC es determinarà d’acord amb la
taula d’equivalències que estableixin les corresponents convocatòries al BOE.

6.13 ACCÉS ALS SEGONS CICLES
Informació general
Quan el Ministeri d’Educació i Cultura va iniciar la reforma dels ensenyaments,

un dels seus objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització
universitària, de manera que permetés superar el caràcter tancat que tradicionalment
havien tingut els títols universitaris.

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

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

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

Per tant, es poden donar els casos següents:
1) Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una  llicenciatura/

enginyeria (1r  i 2n cicle) directament al 2n cicle.
p.e.:
Un diplomat en Ciències Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en

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

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

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

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

(2n cicle).
p.e.:
Un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social i

Cultural.  L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Treball  Social i  Llicenciat
en Antropologia Social i Cultural.
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4) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una
llicenciatura/enginyeria (2n cicle).

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

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

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

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

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

ÀREA D’HUMANITATS
1r cicle aprovat de: al 2n cicle de :
LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

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

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Lingüística  (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura
 i Literatura Comparada (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Lingüística  (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura
  i Literatura Comparada (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

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

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
LLICENCIATURA EN HISTÒRIA DE L’ART  (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
amb el 1r cicle aprovat de: al 2n cicle de:
LLICENCIATURA EN MEDICINA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en C. i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Odontologia (1r i 2n cicle) amb CF

LLICENCIATURA EN QUÍMICA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Mar (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències
  i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut:
DIPLOMATURA EN INFERMERIA (1r cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
amb el 1r cicle aprovat de:
LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ al segon cicle de:
I DIRECCIÓ D’EMPRESES (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres  (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb  CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF
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LLICENCIATURA EN ECONOMIA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

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

LLICENCIATURA EN PEDAGOGIA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF

LLICENCIATURA EN PSICOLOGIA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut de:
DIPLOMATURA EN CIÈNCIES
  EMPRESARIALS (1r cicle) Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres  (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL (1r cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Sociologia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF

TÍTOL DE MESTRE-ESPECIALITATS (1r cicle): Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
EDUCACIÓ ESPECIAL Llicenciatura en Pedagogia  (1r i 2n cicle) amb CF
EDUCACIÓ INFANTIL Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
EDUCACIÓ FÍSICA Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física

  i de l’Esport (1r i 2n cicle) (només  els alumnes d’Educació Física) amb CF
EDUCACIÓ MUSICAL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ LLENGUA ESTRANGERA
DIPLOMATURA EN EDUCACIÓ SOCIAL (1r cicle) Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Psicopedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF

DIPLOMATURA EN RELACIONS
LABORALS (1r cicle) Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
DIPLOMATURA EN TURISME Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF

ENSENYAMENTS TÈCNICS
amb el 1r cicle aprovat de:
ENGINYERIA QUÍMICA (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut
ET INDUSTRIAL: QUÍMICA INDUSTRIAL (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria Química (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ET INDUSTRIAL: ELECTRICITAT (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ET INDUSTRIAL: ELECTRÒNICA
  INDUSTRIAL (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Telecomunicacions (1r i 2n cicle) amb C,F.
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF
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ET AGRÍCOLA: INDÚSTRIES
  AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES (1r cicle) Enginyeria Agrònoma (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria de Monts (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb C.F
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF

ET INFORMÀTICA DE GESTIÓ (1r cicle) Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Investigació
  i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ET INFORMÀTICA DE SISTEMES (1r cicle) Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

TOTES LES ÀREES
Obtingut  qualsevol títol de primer cicle o superat el
primer cicle de qualsevol titulació, pot accedir a:

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (1r i 2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Documentació (2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Humanitats (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Periodisme (1r i 2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Traducció i Interpretació (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Història i Ciències de la Música (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura
  i Literatura Comparada (2n cicle) amb CF

NOTA:  CF = complements de formació.

 Accés al 2n cicle d’ensenyaments de 1r i 2n cicle
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés als segons cicles dels ensenyaments

de la Universitat Rovira i Virgili, els plans d’estudis dels quals estiguin estructurats en
1r i 2n cicle.  Queda exclòs d’aquesta regulació l’accés als ensenyaments de només
segon cicle, el qual s’ha de regular específicament.

Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un 1r i 2n cicle accedeixen
al 2n cicle correlatiu sense més limitacions que les establertes al pla d’estudi
corresponent.

Els alumnes que vulguin incorporar-se a un 2n cicle que no és correlatiu del 1r
cicle que han superat han de complir els requisits establerts reglamentàriament.  En
aquest cas, l’accés al segon cicle està condicionat per la capacitat del centre que
imparteix l’ensenyament; els alumnes que desitgin acollir-se a aquest supòsit han de
presentar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que la  Junta de
Govern estableixi.

Per al supòsit previst en el paràgraf anterior, la Junta de Govern ha de determinar
el nombre de places.  El càlcul es fa partint del nombre d’alumnes que la memòria de
posada en funcionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon cicle.  Les
places ofertes resulten de la diferència entre el nombre d’alumnes previstos en la
memòria i el nombre d’alumnes provinents de 1r cicle del mateix ensenyament que
s’hi matriculi. No obstant això, per acord de les universitats catalanes, les places que
s’ofereixen per a l’accés del segon cicle de l’ensenyament d’Administració i Direcció
d’Empreses són un 25% de les places de primer curs d’aquest ensenyament.

Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s’obre un procés de
selecció per adjudicar les places disponibles.  L’òrgan de selecció és una comissió
d’accés que cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-ne la
composició i el procediment de nomenament dels membres. Un mateix centre pot
crear més d’una comissió d’accés.

Cada junta de centre ha d’establir els  criteris de selecció que emprarà la comissió
d’accés i la ponderació relativa de cadascun.  En qualsevol cas, com a criteri de
selecció preferent ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel
sol·licitant, sense perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ser
objecte de valoració en aplicació d’algun altre criteri que s’estableixi.  La junta de
centre també pot preveure dins del procés que la comissió d’accés realitzi una
entrevista amb els sol·licitants.

Els acords de les comissions d’accés poden ser objecte de reclamació davant la
junta del centre corresponent.
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6.13 SOL·LICITUDS DE TÍTOLS
Quan un estudiant hagi finalitzat els estudis universitaris, podrà demanar el títol

corresponent.
En el cas de finalització d’estudis per adaptació, convalidació o reconeixement

de crèdits, els alumnes podran sol·licitar el dipòsit del títol una vegada regularitzada
la seva matrícula, sense necessitat d’ajustar-se a les convocatòries de febrer, juny o
setembre.

També ho podrà fer en el cas de finalització d’estudis per superació del Projecte
Final de Carrera.

S’haurà d'adreçar a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació
necessària i de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit. En aquests moments la
documentació és la següent:

* DNI (original i fotocòpia).
·  Títol amb el qual s’ha accedit als estudis (original i fotocòpia).
·  Pagament de les taxes que estableix el Decret de preus de la Generalitat de

Catalunya.
 El nom i cognoms que figuren en el títol homologat seran els que consten al

Registre Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar
a la sol·licitud de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament
correspongui.

L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona
designada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a
efectuar aquesta gestió.

Si l’alumne resideix en una altra localitat o en un altre país, pot sol·licitar per
escrit al degà/director del centre l’enviament del títol a la direcció provincial del
Ministeri d’Educació i Cultura o a l’oficina consular més propera al seu lloc de
residència.

6. 15 PREMIS EXTRAORDINARIS DE FINAL D’ESTUDIS
L’article 91 dels Estatuts de la Universitat estableix que la Junta de Govern, a la

proposta de les juntes de centre, podrà concedir premis extraordinaris de final d’estudis
amb caràcter anual i d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.

Amb aquesta finalitat s’estableix:
1) Es considerarà que poden optar a aquests premis els alumnes que hagin finalitzat

amb la mitjana més alta, sempre que com a mínim obtinguin la qualificació de notable.
En els ensenyaments tècnics, en cas de no obtenir la qualificació de notable,

podran optar també al premis si el quocient entre la seva mitjana i la mitjana de
l'ensenyament és igual o superior al quocient més baix corresponent als alumnes
d'altres estudis que han obtingut la qualificació de notable.

El centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes.  En el cas de plans
antics, la mitjana serà aritmètica i, en el de plans nous, se seguiran els criteris establerts
en l’apartat “Taula d’equivalències i mitjana ponderada”.

2)  El tribunal encarregat de proposar els premis extraordinaris de final d’estudis
estarà format per tres professors ordinaris, nomenats per la junta de centre a proposta
del degà/director.  Un d’ells serà nomenat president i un altre, secretari.

3)  El tribunal podrà concedir un premi per cada ensenyament i títol.  No es
podran acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.

4)  Una vegada el tribunal l’hagi resolt, elaborarà una acta que, com a mínim,
haurà d’incloure les dades següents:

· Data de la reunió
· Any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris que es proposen
· Ensenyament i titulació a què pertanyen els premis
· Justificació de la proposta, en què hi consti la qualificació
· Nom i cognoms dels alumnes proposats
· Data, lloc i signatura dels membres del tribunal

5) Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se al rector de la
Universitat abans del 31 de maig de cada any, adjuntant-hi una còpia de l’acta
corresponent.

6) Als alumnes premiats se’ls expedirà un títol acreditatiu, que els serà lliurat en
l’acte d’inauguració del curs.

7) Els alumnes premiats tindran dret a la gratuïtat de les taxes a abonar per a
l’expedició del títol o a la seva devolució, segons correspongui.
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- S'aprova la relació de cursos de postgrau modificats en la Comissió de Doctorat
de 26 de març de 2001

 Anul·lació dels programes de postgrau i cursos d'extensió universitària:

Ensenyaments de Postgrau Unitat Orgànica

Turisme a les Terres de l'Ebre Facultat de Ciències Econòmiques i
Diploma Empresarials/Departament de Gestió

d'Empreses/Departament d'Història i
Geografia

Educació Artística: Visual i Plàstica Departament de Pedagogia
Diploma

Cursos d'Extensió Universitària

Turisme a les Terres de l'Ebre Facultat de Ciències Econòmiques i
Diploma Empresarials/Departament de Gestió

d'Empreses/Departament d'Història i
Geografia

Competitivitat Empresarial: Gestió Facultat de Ciències Econòmiques i
per Competències, Orientació al Empresarials
Mercat i Estratègia
Certificat d'aprofitament

- Modificacions de programes de postgrau:

El Servei de Tecnologia Química sol·licita la modificació del preu de la matrícula, en
el sentit que sigui 250.000 PTA en lloc de 180.000 PTA en els programes de postgrau
següents:
- Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Higiene Industrial
- Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Seguretat en el Treball
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17 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’anul·la la relació de cursos de postgrau
i extensió universitària proposats per la Comissió de Doctorat de 28-02-01.

Ensenyaments de Postgrau Unitat Orgànica

Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Departament de Filologia Catalana
Corrents Teòrics del Segle XX (II)
Certificat d'aprofitament

Tendències Actuals de l'Estudi de la Literatura: Departament de Filologia Catalana
Teoria i Pràctica dels Gèneres Literaris
Certificat d'Aprofitament

Ensenyaments de Postgrau

Sistemes Informàtics Departament d’Enginyeria
Màster Informàtica i Matemàtiques

Servei de Tecnologia Química
Prevenció de Riscos Laborals (MPRL) Departament d’Enginyeria
Màster Química/ Servei de Tecnologia

Química

18 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova  la relació de cursos de postgrau
proposats per la Comissió de Doctorat de 28-05-01.

15 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es posposa l’aprovació del reglament del
Departament de Filologies Romàniques per fer-hi les anàlisis jurídiques pertinents.

16 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la relació de cursos de postgrau
modificats en la Comissió de Doctorat de 26-03-01.
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Gestió d’Empreses (MBA) Departament d’Enginyeria
Màster Química/Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials/Servei
de Tecnologia Química

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

Atenció Prehospitalària Urgent Departament d’Infermeria
Màster

Traducció i Localització Departament de Filologia
Angleses/ Traslation Anglogermànica
and Localization
Màster

Intervenció Socioeducativa per Departament de Pedagogia
a la Inserció Social, Escolar i Laboral
de Col·lectius en Conflicte Social
Màster

Química Experimental 1a Edició Departaments Química
Màster Analítica i Química Orgànica/

Química Física i Inorgànica

Química Experimental 2a. Edició Departaments Química
Màster Analítica i Química

Orgànica/Química Física i
Inorgànica

Logística Integral Escola Tècnica Superior
Màster d’Enginyeria Química/Servei de

Tecnologia Química

Gestió d’Empreses Turístiques: Facultat de Ciències
Hostalatge, Restauració i Oci Econòmiques i
Màster Empresarials

Aplicació de la Medicina Naturista Departament d’Infermeria
en la Terapèutica Moderna
Diploma

Atenció Prehospitalària Urgent Departament d’Infermeria
Diploma

Gestió d’Infermeria en el Marc de la Departament
Direcció per Processos d’Infermeria/Escola
Diploma Universitària “Verge de la Cinta”

Postgrau en Traducció i Localització Departament de Filologia
Angleses/Postgraduate Anglogermànica
Diploma in Traslation and
Localization
Diploma

Tècniques de la Mediació de la Departament de Medicina
Maduresa en el Nen i Cirurgia. Unitat de
Diploma Pediatria

Curs de Formació en la Pràctica Departament de Pedagogia
Psicomotriu Aucouturier Preventiva
i Educativa
Diploma
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Intervenció Socioeducativa per a la Departament de Pedagogia
Inserció Social, Escolar i Laboral de
Col·lectius en Conflicte Social
Diploma

Gestió de Recursos Humans Departament de Psicologia
Diploma

Intervenció Psicomotriu en Clínica Departament de Psicologia
i Aprenentatge
Diploma

Logística Aplicada a Compres i Escola Tècnica Superior
Producció d’Enginyeria
Diploma Química/Servei de Tecnologia

Química

Logística Aplicada a Distribució i Escola Tècnica Superior
Emmagatzematge d’Enginyeria
Diploma Química/Servei de Tecnologia

Química

Turisme a les Terres de l’Ebre Facultat de Ciències
Diploma Econòmiques i Empresarials/

Departament
de Gestió d’Empreses /Departament
d’Història i Geografia

Prevenció de Riscos Laborals. Departament d’Enginyeria
Especialitat en Higiene Industrial Química/ Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Prevenció de Riscos Laborals: Departament d’Enginyeria
especialitat en Medicina, Ergonomia Química/ Servei de
i Psicosociologia Aplicada Tecnologia Química
Certificat d’aprofitament

Prevenció de Riscos Laborals: Departament d’Enginyeria
especialitat en Seguretat en el Treball Química/ Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Prevenció de Riscos Laborals. Departament d’Enginyeria
Gestió, Formació i Informació Química/ Servei de
Aplicades a la Prevenció Tecnologia Química
Certificat d’aprofitament

Enginyeria dels Olors, Sorolls, Departament d’Enginyeria
Vibracions i Radiacions Química/Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Enginyeria dels Residus Sòlids Departament d’Enginyeria
Certificat d’aprofitament Química/Servei de Tecnologia

Química

Avaluació i Tractament de les Departament d’Infermeria
Alteracions de la Deglució
Certificat d’aprofitament

Emergències i Catàstrofes Departament d’Infermeria
Certificat d’aprofitament
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Nutrició i Equilibri Vital: des de la Departament d’Infermeria
Perspectiva Naturista i la Medicina
Tradicional Xinesa
Certificat d’aprofitament

Traducció Literària Anglesa/Literary Departament de Filologia
Traslation Anglogermànica
Certificat d’aprofitament

Traducció Tècnica Anglesa/Technical Departament de Filologia
Traslation Anglogermànica
Certificat d’aprofitament

Curs d’Extensió Universitària

Prevenció de Riscos Laborals Departament d’Enginyeria
(Nivell Intermedi) Química/Servei de
Diploma Tecnologia Química

Gestió d’Empreses Departament d’Enginyeria
Diploma Química/Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials/Servei de
Tecnologia Química

Gestió d’Empreses Turístiques: Facultat de Ciències
Hostalatge, Restauració i Oci Econòmiques i
Diploma Empresarials

Mercats i Productes Financers Facultat de Ciències
Diploma Econòmiques i Empresarials.

Departament Gestió d’Empreses

Turisme a les Terres de l’Ebre Facultat de Ciències
Diploma Econòmiques i Empresarials/

Departament de Gestió d’Empreses /
Departament d’Història i Geografia

Gestió de Processos Departament d’Enginyeria
Certificat d’aprofitament Química/Servei de Tecnologia Química

Introducció al Model EFQM Departament d’Enginyeria
d’Excel·lència Química/Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Planificació Estratègica Departament d’Enginyeria
Certificat d’aprofitament Química/Servei de Tecnologia Química

Emergències i Catàstrofes Departament d’Infermeria
Certificat d’aprofitament

Intervenció Socioeducativa per a la Departament de Pedagogia
Inserció Social, Escolar i Laboral de
Col·lectius en Conflicte Social.
Certificat d’aprofitament
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Càrrecs i personal
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19 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aproven les places de professorat interines
i contractades i becaris URV i la renovació del personal docent.

PROPOSTA COMPOSICIÓ DE COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT / AJUDANT / INTERÍ  (CONV. JULIOL 2001)

         DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT.      MEMBRES DEL CPADJG
     / JPA / C. MIXTA

ANTROPOLOGIA
SOCIAL I FILOSOFIA

ANTROPOLOGIA
SOCIAL I FILOSOFIA

ANTROPOLOGIA
SOCIAL I FILOSOFIA

ECONOMIA

ECONOMIA

Associat

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 6
1261 / 1262 / 1263 /
1264 / 1265/ 1266

Titular d'escola
universitària interí

Temps complet

FACULTAT DE LLETRES

Núm. plaça/ces: 1
315

Titular d'escola
universitària interí

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 3
1258 / 1259 / 1260

Ajudant LRU 2n cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
549

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1129

Treball Social i Serveis Socials

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Antropologia Social

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Treball Social i Serveis Socials

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Aplicada

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:
Estadística, econometria

Docència:
-Estadística
-Econometria
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Aplicada

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Estadística, econometria

Docència:
-Estadística
-Econometria
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Pujadas Muñoz, Joan Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal :
Romaní Alfonso, Oriol
Titular escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Miranda Aranda, Miguel
Titular d'escola universitària
Universitat de Saragossa

President:
Pujadas Muñoz, Joan Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Romaní Alfonso, Oriol
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Roma Riu, Josefina
Titular universitat
Universitat de Barcelona

President:
Pujadas Muñoz, Joan Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Romaní Alfonso, Oriol
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ:
Miranda Aranda, Miguel
Titular d'escola universitària
Universitat de Saragossa

President:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Manjon Antolín, Miguel Carlos
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
López-Rey Laurens, Juan Manuel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Manjón Antolín, Miguel Carlos
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
López-Rey Laurens, Juan Manuel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i VIrgili

Vocal:
Cuadrada Major, Coral
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Bañez Tello, Tomasa
Universitat de Saragossa

Vocal:
Cuadrada  Majó, Coral
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Brunet Icart, Ignasi
Catedràtic d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Cuadrada Majó, Coral
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Bañez Tello, Tomasa
Titular d'escola universitària
Universitat de Saragossa

Vocal:
Ricart Martí, Encarnació
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Llerena Garres, Francesc
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ricart Martí, Encarnació
Catedràtica universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Llerena Garres, Francesc
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i VIrgili
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ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 3
1255 / 1256 / 1257

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1212

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1201

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1202

Titular d'Escola
Universitària interí
Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
497

Fonaments de l'Anàlisi
Econòmica

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Teoria econòmica

Docència:
-Teoria econòmica
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Història i Institucions
Econòmiques

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Història econòmica

Docència:
-Història Econòmica
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Aplicada

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Economia catalana

Docència:
- Economia catalana
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Aplicada

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Fiscalitat d'empresa

Docència:
- Fiscalitat d'empresa
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Aplicada

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Hisenda pública

Docència:
-Hisenda pública
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Carles Lavila, Misericòrdia
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Carles Lavila, Misericòrdia
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Durán Weitkamp, Cristian
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Manjón Antolín, Miguel Carlos
Titular d'Escola Universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Durán Weitkamp, Cristian
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Manjón Antolín, Miguel Carlos
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Segarra Blasco, Agustí
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Manresa Sánchez, Antonio
Catedràtic d'universitat
Universitat de Barcelona

Vocal:
Valero Iglesias, Luis Fernando
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
de Andrés Sánchez, Jorge
Titular d'escola universitària
interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vernet Llobet, Jaume
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Rodríguez Ramos, Antonio
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vernet Llobet, Jaume
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Rodríguez Ramos, Antonio
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vernet Llobet, Jaume
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Rodríguez Ramos, Antonio
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Heras Caballero, Pedro Antonio
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Urquizu Cavallé, Àngel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
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ENGINYERIA
ELECTRÒNICA
ELÈCTRICA I
AUTOMÀTICA

ENGINYERIA
ELECTRÒNICA
ELÈCTRICA I
AUTOMÀTICA

ENGINYERIA
ELECTRÒNICA
ELÈCTRICA I
AUTOMÀTICA

ENGINYERIA
ELECTRÒNICA
ELÈCTRICA I
AUTOMÀTICA

ENGINYERIA
ELECTRÒNICA
ELÈCTRICA I
AUTOMÀTICA

Associat

tipus 1
9 crèdits

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 1
1074

Associat

tipus 1
9 crèdits

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 1
1078

Associat

tipus 2 Q
4,5 crèdits

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 1
676

Associat

tipus 2 Q
9 crèdits

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 1
1169

Associat estranger

Temps complet

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 1
1076

Enginyeria Elèctrica

Titulació sol·licitada:
Enginyer tècnic /
Diplomatura

Perfil:

Docència:
-Instal·lacions elèctriques
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Enginyeria de Sistemes i
Automàtica

Titulació sol·licitada:
Enginyer tècnic /
Diplomatura

Perfil:

Docència:
-Prevenció de riscos laborals
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Tecnologia Electrònica

Titulació sol·licitada:
Enginyer Tècnic /
Diplomatura

Perfil:

Docència:
-Tècniques de comunicació
professional
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Enginyeria de Sistemes i
Automàtica

Titulació sol·licitada:
Enginyer tècnic /
Diplomatura

Perfil:

Docència:
-Sistemes de producció
integrats
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Enginyeria de Sistemes i
Automàtica

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:
Les activitats pròpies de
l'àrea

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Barrado Rodrigo, José Antonio
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Tena Tena, Juan José
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Massagués Vidal, Lluís
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martínez Salamero, Lluís
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Garcés Miguel, Pedro
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Leyva Grasa, Ramon
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Correig Blanchar, Francesc
Xavier
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Pallarès Marzal, Josep
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Giral Castillón, Roberto
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martínez Salamero, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Garcés Miguel, Pedro
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Leyva Grasa, Ramon
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martínez Salamero, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Garcés Miguel, Pedro
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Leyva Grasa, Ramon
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Jornet Domènech, Josep M.
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Ferré Vidal, Josep Anton
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
López Bonillo, Francisco
Catedràtic d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Díaz González, Francesc
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Jornet Domènech, Josep M.
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Ferré Vidal, Josep Anton
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
López Bonillo, Francisco
Catedràtic d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Díaz González, Francesc
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
López Bonillo, Francisco
Catedràtic d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Díaz González, Francesc
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
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ENGINYERIA
INFORMÀTICA
I MATEMÀTIQUES

ENGINYERIA
INFORMÀTICA
I MATEMÀTIQUES

ENGINYERIA
MECÀNICA

ENGINYERIA
MECÀNICA

ENGINYERIA
QUÍMICA

Associat

tipus 1
9 crèdits

ESCOLA TÈCINCA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 2
1281 / 1297

Associat

tipus 1
9 crèdits

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 3
190 / 1219 / 1229

Associat

tipus 1
9 crèdits

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA
QUÍMICA

Núm. plaça/ces: 1
552

Titular d'universitat
interí

Temps complet

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA
QUÍMICA

Núm. plaça/ces: 1
325

Titular d'universitat
interí

Temps complet

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA
QUÍMICA

Núm. plaça/ces: 1
257

Llenguatges i Sistemes
Informàtics

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Matemàtica Aplicada

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Màquines i Motors Tèrmics

Titulació sol·licitada:
Titulat superior

Perfil:

Docència:
-Projecte final de carrera
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Mecànica de fluids

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:

Docència:
-Mecànica de fluids
-Laboratori fenòmens transport
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Enginyeria Química

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Ferré Giné, Joan Manuel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ferré Bergadà, Maria
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Moreno Ribas, Antonio
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Puigjaner Riba, M.Dolors
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
López Besora, Josep Maria
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ:
Barberà Escoi, Carlos
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Coronas Salcedo, Albert
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Boer, Dieter-Thomas
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Vallès Rasquera, Juan Manuel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Ferré Vidal, Josep Anton
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Grau Vidal, F. Xavier
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Valencia Leonardo, Eugenio
Catedràtic d'universitat
Universitat Politècnica de
Catalunya

President:
Giralt Prat, Francesc
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Fabregat Llangostera, Azael
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Poch Espallargas, Manuel
Catedràtic d'universitat
Universitat de Girona

Vocal:
Gavaldà Martínez, Josefa
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Correig Blanchar, F. Xavier
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Salvadó Rovira, Josepa
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Correig Blanchar, F. Xavier
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Mencia Bravo, José
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Castell, Piqué, Francesc
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segués Piqué, Teresa
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Castells Piqué, Francesc
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Serra Albet, Àngels
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Grau Vidal, F. Xavier
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
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HISTÒRIA I
GEOGRAFIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE LLETRES

Núm. plaça/ces: 1
1298

Associat

tipus 1
9 crèdits

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'INFERMERIA

Núm. plaça/ces: 1
380

Associat mèdic

tipus 1
9 crèdits

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'INFERMERIA

Institut Pere Mata de Reus

Núm. plaça/ces: 1
482

Associat mèdic

tipus 2 2Q
4,5 crèdits

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'INFERMERIA

Hospital Univ. Joan XXIII
de Tarragona

Núm. plaça/ces: 1
474

Prehistòria

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:
Dibuix arqueològic i estratigrafies
del quaternari

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Infermeria

Titulació sol·licitada:
Diplomatura

Perfil:
Diplomatura en Infermeria

Docència:
-Estructura i funció del cos humà
-Fisiologia i anatomia
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Infermeria

Titulació sol·licitada:
Diplomatura

Perfil:
Diplomatura en Infermeria

Docència:
-Infermeria psiquiàtrica i salut
mental
-Pràctiques clíniques
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Infermeria

Titulació sol·licitada:
Diplomatura

Perfil:
Diplomatura en Infermeria

Docència:
-Infermeria medicoquirúrgica de
l'adult
-Pràctiques clíniques
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Carbonell Roura, Eudald
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Sala Ramos, Robert
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Cortés Cortés, José Rodolfo
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Vives Relats, Carme
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Rodero Sánchez, Virtudes
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Acebedo Urdiales, Sagrario
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Burjales Martí, Dolors
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ferré Grau, Carme
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Acebedo Urdiales, Sagrario
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Aguaron Garcia, María
Jesús
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Tió Molist, Carme
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Acebedo Urdiales, Sagrario
Titular d'Escola
Universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
González Senmartí, Antonio
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pujadas Muñoz, Joan Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Mayayo Artal, Emilio
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Castro Salomó, Antoni
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Hierro Busto, M. Dolores
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Labad Alquezar, Antonio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
López Tortosa, Miquel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Castro Salomó, Antoni
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili
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INFERMERIA

BIOQUÍMICA I
BIOTECNOLOGIA

BIOQUÍMICA I
BIOTECNOLOGIA

BIOQUÍMICA I
BIOTECNOLOGIA

CIÈNCIES
MÈDIQUES
BÀSIQUES

Associat Medic

tipus 2 2Q
4,5 crèdits

ESCOLA
UNIVERSITÀRIA
D'INFERMERIA

Núm. plaça/ces: 1
313

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT
D'ENOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
228

Titular d'universitat
interí

Temps complet

FACULTAT DE
QUÍMICA

Núm. plaça/ces: 1
208

Titular d'universitat
interí

Temps complet

FACULTAT
D'ENOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1292

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA
I CIÈNCIES DE LA
SALUT

Núm. plaça/ces: 1
913

Infermeria

Titulació sol·licitada:
Diplomatura

Perfil:
Diplomatura en Infermeria

Docència:
-Infermeria medicoquirúrgica
de l'adult
-Pràctiques clíniques
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Biologia Vegetal

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-Patologia i tractament de la
vinys
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Bioquímica i Biologia
Molecular

Titulació sol·licitada
Doctorat

Perfil:
Biologia molecular

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Biologia Vegetal

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:
Les pròpies de l'àrea

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Toxicologia

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Toxicologia
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Tió Molist, Carme
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vives Relats, Carme
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Rodero Sánchez, Virtudes
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Medrano, Hipólito
Catedràtic d'universitat
Universitat de les Illes Balears

Vocal:
Nadal Roquet-Jalmar, Montserrat
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Fort Marsal, M. Francesca
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Arola Ferrer, Lluís
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Romeu Figuerola, Anton
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Remesar, F. Xavier
Titular d'universitat
Universitat de Barcelona

President:
Medrano, Hipólito
Catedràtic d'universitat
Universitat de les Illes Balears

Vocal:
Mas Baron, Albert
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Bordons de Porrata Doria, Albert
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Domingo Roig, Josep Lluís
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Gómez Arnaiz, Mercedes
Catedràtica d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Llobet Mallafrè, Joan
Catedràtic d'universitat
Universitat de Barcelona

Vocal:
Sirvent Calvera, Joan Josep
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Castro Salomó, Antoni
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Cádiz Deleito, Virginia
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guasch Torres, Josep
Catedràtic d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guasch Torres, Josep
Catedràtic d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Medina Cabello, Francisco
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guasch Torres, Josep
Catedràtic d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Romaní Alfonso, Oriol
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Vidal Marsal, Francesc
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
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CIÈNCIES
MÈDIQUES
BÀSIQUES

CIÈNCIES
MÈDIQUES
BÀSIQUES

CIÈNCIES
MÈDIQUES
BÀSIQUES

DRET

DRET

Associat mèdic

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Hospital univ. Joan XXIII
de Tarragona
Núm. plaça/ces: 1
384

Associat mèdic

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Hospital univ. Joan XXIII
de Tarragona
Núm. plaça/ces: 1
909

Titular d'escola
universitària interí

Temps complet

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
397

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
1199

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
1293

Anatomia Patològica

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
- Anatomia patològica
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Anatomia Patològica

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Anatomia Patològica
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Histologia

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura o equivalent
amb la suficiència
investigadora

Perfil:

Docència:
-Histologia
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Ciència Política i de
l'Administració

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb
reconeixement de suficiència
investigadora

Perfil:
Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Dret Penal

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb
reconeixement de suficiència
investigadora

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Bernat Landoni, Roger
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Mayayo Artal, Emilio
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Bernat Landoni, Roger
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Mayayo Artal, Emilio
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Tomàs Ferré, Josep Maria
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Lanuza Escolano, M. Ángel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Domènech Mateu, Josep

Universitat de Barcelona

President:
Anton Mellon, Joan
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vernet Llobet, Jaume
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal/ Vocal altra univ.:
Caminal Badia, Miquel
Catedràtic d'universitat
Universitat de Barcelona

President:
Prats Canut, Josep Miquel
Catedràtic d'Universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vernet Llobet, Jaume
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Baucells Lladós, Joan
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Sirvent Calvera, Joan Josep
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Martí Climent, Esther
Associada
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Sirvent Calvera, Joan Josep
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Martí Climent, Esther
Associada
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vidal Marsal, Francesc
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Olivé Plana, Josep Maria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Jordà Olives, Mercè
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Jordà Olives, Mercè
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
González Soto, Ángel-Pío
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
González Soto, Ángel-Pío
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 19



Full Oficial 32230

DRET

DRET

DRET

DRET

FILOLOGIA
ANGLOGERMÀNICA

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
846

Ajudant LRU 2n cicle

Temps complet

FACULTAT DE
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
581

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
603

Titular d'escola
universitària interí

Temps complet

FACULTAT DE
CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
564

Associat

tipus 1
18 crèdits

ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR
D'ENGINYERIA

Núm. plaça/ces: 1
96

Filosofia del Dret

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb reconeixement
de suficiència investigadora

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Dret Financer Tributari

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Dret Del Treball i de la Seguretat
Social

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Dret Administratiu

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Filologia anglesa

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Llicenciatura en Filologia Anglesa

Docència:
-Anglès (ETI Química Industrial)
-Anglès (ETI Electrònica Industrial)
Anglès (ETI Electricitat)
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Vernet Llobet, Jaume
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ricart Martí, Encarnació
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Garcí Añón, José
Titular d'universitat
Universitat de València

President:
Pagès Galtes, Joan
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Urquizu Cavallé, Ángel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Peláez Marques, Mercedes
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Presidenta:
Pardell Veà, Agnès
Titular d'universitat
Universitat de Lleida

Vocal:
Valle Muñoz, Andrés
Titular universitat interí
Universitat de Lleida

Vocal/ Vocal altra univ.:
Fusté Miquela, Josep M.
Titular d'escola universitària
interí
Universitat de Girona

President:
Ballbé Mallol, Manuel
Catedràtic d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

Vocal:
Vernet Llobet, Jaume
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Jordà Fernàndez, Antoni
Maria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Scott-Tennent Basallote,
Cristóbal Esteve
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Pym, Anthony David
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ:
Romero Gallego, Joaquín
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Cubells Bartolomé, Maria Ramon
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Zubimendi Martínez, Julián
Titular d'universitat
Universitat Rovira i VirM

Vocal:
Ponce Alifonso, F. Xavier
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Molla Rudiez, Julián
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Roig Rosich, Josep Maria
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Jordi Amorós, Catalina
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Roig Rosich, Josep Maria
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Jordi Amorós, Catalina
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Mallafrè Gavaldà, Joaquim
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Ginebra Serrabou, Jordi
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 19



Full Oficial 32231

FILOLOGIA
ANGLOGERMÀNICA

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

Titular d'universitat interí

Temps complet

FACULTAT DE LLETRES

Núm. plaça/ces: 1
84

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1282

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1286

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1289

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1152

Filologia Anglesa

Titulació sol·licitada:
Doctorat
Perfil:
Docència:
-Literatura anglesa modernista i
Postmodernista
-Literatura de l'època isabelina
(pràctiques)
-Estudi monogràfic d'un autor
llengua anglesa
-Literatura anglesa segle XIX
(pràctiques)
-Literatura anglesa del segle XX
-Llengua anglesa II
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Sociologia

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb
reconeixement de suficiència
investigadora

Perfil:

-Sociologia de les relacions
laborals
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Financera i
Comptabilitat

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb
reconeixement de suficiència
investigadora
Perfil:
Economia Financera

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Organització d'Empreses

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb
reconeixement de suficiència
investigadora

Perfil:
Organització d'empreses

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Comercialització i Investigació
de Mercats

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Màrqueting i direcció comercial
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Presidenta:
Hurtley, Jacqueline
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Russell Brown, Elisabeth
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Andreu Jiménez, Cristina
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Brunet Icart, Ignasi
Catedràtic d'escola univesitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Pastor Gosálbez, Maria
Immaculada
Titular d'escola universitària
interina
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Solé Puig, Carlota
Catedràtica d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

President:
Terceño Gómez, Antonio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Rodríguez Ramos, Antonio
Titular universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Borràs Balsells, F. Xavier
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Brunet Icart, Ignasi
Catedràtic d'Escola Universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Fonts Ribas, Albert
Titular d'Escola Universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Valverde Aparicio, Mireia
Titular d'Escola Universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Gené Albesa, Jaume
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segarra Roca, Pere
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Fonts Ribas, Albert
Titular d'Escola Universitària
Universitat Rovira i Virgili
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Vocal:
Mallafrè Gavaldà, Joaquim
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Ginebra Serrabou, Jordi
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segarra Blasco, Agustí
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ponce Alifonso, F. Xavier
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Carles Lavila, Misericòrdia
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ponce Alifonso, F. Xavier
Titular Universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Ponce Alifonso, F. Xavier
Titular d'Universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ciscart Veà, Neus
Titular d'uscola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
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GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1283

Associat

tipus 1 2n Q
4,5 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1290

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1284

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1285

Comercialització i
investigació de mercats

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Economia vitivinícola
-Gestió d'empreses
Vitivinícoles
-Viabilitat econòmica d'un
celler
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Comercialització i
Investigació de Mercats

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-ESTUDIS PROPIS (Grad. Sup.
en Adminsitració i Gestió
Immobiliària)
-Tècniques de venda i
negociació
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Financera i
Comptabilitat

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-ESTUDIS PROPIS (Grad. Sup.
en Administració i Gestió
Immobiliària)
Direcció financera
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Financera i
Comptabilitat

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-ESTUDIS PROPIS (grad. Sup.
en Administració i Gestió
Immobiliària Comptabilitat)
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Gené Albesa, Jaume
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segarra Roca, Pere
Titular d'escola
universitària interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Mas Baron, Albert
Titular d'Universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Carles Lavila, Misericòrdia
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segarra Roca, Pere
Titular d'escola
universitària interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Gené Albesa, Jaume
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Presidenta:
Carles Lavila, Misericòrdia
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segarra Roca, Pere
Titular d'escola
universitària interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Rodríguez Ramos, Antoni
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Presidenta:
Carles Lavila, Misericòrdia
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segarra Roca, Pere
Titular d'escola
universitària interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Espasa Arana, Jordi
Titular d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Pigrau Solé, Antoni
Catedràtic universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Martínez Salamero, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Martínez Salamero, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Martínez Salamero, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
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GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

GESTIÓ
D'EMPRESES

MEDICINA I CIRURGIA

Associat

tipus 1 1Q
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
543

Associat

tipus 1 2Q
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1288

Associat 1Q

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
1291

Titular d'escola
universitària interí

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
732

Titular d'universitat interí

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS

Núm. plaça/ces: 1
702

Organització d'Empreses

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Direcció i Gestió de Centres
Assistencials
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Organització d'Empreses

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Recursos humans
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Comercialització i Investigació de
Mercats

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
- ESTUDIS PROPIS (Grad. Sup. en
Administració i Gestió
Immobiliària)
-Valoracions immobiliàries i
estudis de mercat
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Organització d'Empreses

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Organització d'empreses

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Economia Financera i
Comptabilitat

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:
Matemàtica financera

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Brunet Icart, Ignasi
Catedràtic d'Escola
Universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vidal Suñé, Antoni
Titular d'Escola Universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ:
Valverde Aparicio, Mireia
Titular d'Escola Universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Brunet Icart, Ignasi
Catedràtic d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vidal Suñé, Antoni
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Valverde Aparicio, Mireia
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Presidenta:
Carles Lavila, Misericòrdia
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Segarra Roca, Pere
Titular d'escola universitària
interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Gené Albesa, Jaume
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Brunet Icart, Ignasi
Catedràtic d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Fonts Ribas, Albert
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Castan Farrero, José María
Catedràtic d'universitat
Universitat de Barcelona

President:
Terceño Gómez, Antonio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Brunet Icart, Ignasi
Catedràtic d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Ferrer Comalat, Joan Carles
Titular d'universitat
Universitat de Girona

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA

Vocal:
Ponce Alifonso, F. Xavier
Titular Universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'Universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ponce Alifonso, F. Xavier
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Segarra Blasco, Agustí
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Martínez Salamero, Luis
Catedràtic universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Oliva Furés, Martí
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Prats Canut, Josep Miquel
Catedràtic universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Ponce Alifonso, F. Xavier
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Martínez Salamero, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Carles Lavila, Miericòrida
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
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MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA I CIRURGIA

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE MEDICINA
I CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
992

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE MEDICINA
I  CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
920

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE MEDICINA
I CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
954

Associat

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE MEDICINA
I CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
925

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE MEDICINA
I CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
953

President:
Martí Hennenberg, Carles
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Escribano Subías, Joaquim S.
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Closa Monasterolo, Ricardo
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Montull Morer, Salvador
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Salvat Salvat, Isabel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Casajuana Briansó, Maria
Carmen
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Montull Morer, Salvador
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Salvat Salvat, Isabel
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Plana Solé, M. Glòria
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Montull Morer, Salvador
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Riera Torruella, Montserrat
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Batista Llamas, Maria Francesca
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martí Hennenberg, Carles
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Escribano Aubías, Joaquim S.
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ:
Closa Monasterolo, Ricardo
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Pediatria

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb reconeixement
de suficiència investigadora

Perfil:
Llicenciatura en Medicina

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Fisioteràpia

Titulació sol·licitada:
Diplomatura

Perfil:
Diplomatura en Fisioteràpia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Fisioteràpia

Titulació sol·licitada:
Diplomatura

Perfil:
Diplomatura en Fisioteràpia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Fisioteràpia

Titulació sol·licitada:
Diplomatura

Perfil:
Diplomatura en Fisioteràpia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Pediatria

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Llicenciatura en Medicina

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA

Vocal:
Tomàs Ferré, Josep Maria
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Cobos Carbó, Pedro
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i VIrgili

Vocal:
Piera Lluch, Verònica
Catedràtica universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat de

Vocal:
Cobos Carbó, Pedro
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Piera Lluch, Verònica
Catedràtica universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Guarro Artigas, Josep
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001 Núm. 19



Full Oficial 32235

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Institut Pere Mata de
Reus

Núm. plaça/ces: 1
1270

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Hospital Univ. Sant Joan
de Reus
Núm. plaça/ces: 1
887

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Hospital Univ. Joan XXIII
de Tarragona
Núm. plaça/ces: 1
1271

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
1272

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT

Núm. plaça/ces: 1
1060

Psiquiatria

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Pediatria

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Pediatria

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Pediatria

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Medicina

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:
Cardiologia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Labad Alquézar, Antonio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Valero Oyarzábal, Joaquín
Silvestre
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Garcia Ibáñez, José
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martí Hennenberg, Carles
Titular d'Universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Escribano Subías, Joaquim S.
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Closa Monasterolo, Ricardo
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martí Hennenberg, Carles
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Escribano Subías, Joaquim S.
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Closa Monasterolo, Ricardo
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martí Hennenberg, Carles
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Escribano Subías, Joaquim S.
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Closa Monasterolo, Ricardo
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martínez Vea, Alberto
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vidal Marsal, Francesc
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Vendrell Ortega, Joan Josep
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Infante Fuentes, Antonio
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Peña Roca, Juan Manuel
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Balaguer Santamaria, José Alberto
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pla Farnós, Roger
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Allué Martínez, Xavier
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Batlle Caravaca, F. Javier
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Balaguer Santamaria, José Alberto
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pla Farnós, Roger
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Bardají Ruiz, Alfredo
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Richart Jurado, Cristóbal M.
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA I CIRURGIA

MEDICINA  I CIRURGIA

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA
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MEDICINA I
CIRURGIA

MEDICINA I
CIRURGIA

MEDICINA I
CIRURGIA

MEDICINA I
CIRURGIA

MEDICINA I
CIRURGIA

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Hospital Univ. Sant
Joan
de Reus
Núm. plaça/ces: 1
428

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Hospital Univ. Sant
Joan
de Reus
Núm. plaça/ces: 1
1273

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Hospital Univ. Sant
Joan
de Reus
Núm. plaça/ces: 1
1274

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Hospital Univ. Sant
Joan
de Reus
Núm. plaça/ces: 4
1057 / 1275 / 1276 /
1277

Associat mèdic

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Hospital Univ. Joan
XXIII
de Tarragona
Núm. plaça/ces: 1
890

Medicina

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:
Cardiologia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Medicina

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:
Cardiologia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Medicina

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:
Pneumolgia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Medicina

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Cirurgia

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Masana Marín, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Castro Salomó, Antoni
Titular universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Alegret Colomé, Josep Maria
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

President:
Masana Marín, Luis
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Castro Salomó, Antoni
Titular universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Hernández Flix, Salvador José
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

President:
Martínez Vea, Alberto
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vidal Marsal, Francesc
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Vendrell Ortega, Joan Josep
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Castillo Dejardín, Daniel del
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Hernández González, Mercè
Titular d'escola universitària
interina
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Sánchez Marín, Antonio
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

President:
Luengo Rodríguez de Ledesma,
Luis
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vicente Guillén, Vicente
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Vañó Rufas, Joan
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Nualart Berbel, Lluís
Associat Mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pla Farnós, Roger
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Nualart Berbel, Lluís
Associat Mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pla Farnós, Roger
Associat mèdic
Universitat Rovra i Virgili

Vocal:
Bardají Ruiz, Alfredo
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Richart Jurado, Cristóbal M.
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Enjuanes Prades, Jordi
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pla Farnós, Roger
Associat mèdic
Universitat Rovira i VIrgili

Vocal:
Cobos Carbó, Pedro
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Gris Yrayzoz, Fernando
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
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MEDICINA I
CIRURGIA

MEDICINA I
CIRURGIA

MEDICINA I
CIRURGIA

PEDAGOGIA

PEDAGOGIA

Associat

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Hospital Univ. Joan
XXIII
de Tarragona
Núm. plaça/ces: 1
1278

Associat mèdic

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Núm. plaça/ces: 1
699

Associat mèdic

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE
MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Núm. plaça/ces: 1
1220

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE
L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1210

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE
L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1279

Cirurgia

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:
Urologia

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Psiquiatria

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Cirurgia

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:
Traumatologia i Cirurgia
Ortopèdica

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Mètodes d'Investigació i
Diagnòstic en Educació
Titulació sol·licitada:
Llicenciatura
Perfil:
Docència:
-Planificació de la Investigació en
Educació Social
-Mètodes d'Investigació en
Educació
-Tutoria i Avaluació a l'Aula
-Pràcticum
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Teoria i Història de l'Educació

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura
Perfil:
Docència:
-L'animació sociocultural
-Educa. permanent. Principis de
desenvolupament
comunitari
-Pràcticum III
-Pedagogia social
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Luengo Rodríguez de Ledesma,
Luis
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Vicente Guillén, Vicente
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Vañó Rufas, Joan
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

President:
Labad Alquézar, Antonio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Valero Oyarzábal, Joaquín
Silvestre
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Garcia Ibáñez, José
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

President:
Miralles Marrero, Rodrigo
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Llauradó Barenys, Xavier
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Giné Gomà, José
Titular d'universitat interí
Universitat Rovira i Virgili

President:
Ferreres Pavia, Vicent Sebastià
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Jiménez Jiménez, Bonifacio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Vigil Colet, Andreu
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Noguera Arrom , Joana
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Valero Iglesias, L. Fernando
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ:
Tous Pallarès, Jordi
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Cobos Carbó, Pedro
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Gris Yrayzoz, Fernando
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Infante Fuentes, Antonio
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Peña Roca, Juan Manuel
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ruiz Guillén, Antonio
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pla Farnós, Roger
Associat mèdic
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Tomàs Alabart, Inés
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Anton Grau, Enric Romuald
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Tomàs Alabart, Inés
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Anton Grau, Enric Romuald
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
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JPA / C. MIXTA

PEDAGOGIA

PEDAGOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
824

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
105

Titular d'universitat interí

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE
L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1280

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE
L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1134

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE
L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1087

Didàctica i Organització Escolar

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Didàctica gral. III
-Aspectes evolutius i educatius en
la deficiència auditiva
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Didàctica i Organització Escolar

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:
Docència:
-Estratègies d'investigació en
educació social
-Metodologia educativa en l'entorn
social en infermeria
-La integració educativa
Pràcticum
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Teoria i Història de l'Educació

Titulació sol·licitada:
Doctorat
Perfil:
Docència:
-Innovació didàctica
-Assessorament en institucions
educatives
-Didàctica gral.
-Pràcticum
-Intervenció didàctica en educació
d'adults
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Personalitat, avaluació i tractament
psicològic

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb reconeixement
de suficiència investigadora

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Psicologia Bàsica

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb reconeixement
de suficiència investigadora

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Ferreres Pavia, Vicent Sebastià
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Roigé Riola, Maria Dolors
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Jurado de los Santos, Pedro
Titular d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

President:
Ferreres Pavía, Vicent Sevastià
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Roigé Riola, Maria Dolors
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Jurado de los Santos, Pedro
Titular d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

President:
González Soto, Ángel-Pío
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Barrios Aros, Rosario
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Tejada Fernández, José
Catedràtic d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

Presidenta:
Hierro Busto, M. Dolores
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Canals Sans, Josepa
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Sánchez-Casas Padilla, Rosa
Maria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Sánchez-Casas Padilla, Rosa
Maria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ferré Romeu, Maria del Pilar
Titular universitat interina
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Lorenzo Seva, Urbano
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Sánchez-Casas Padilla, Rosa
Maria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Anton Grau, Enric Romuald
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Sánchez-Casas Padilla, Rosa
Maria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Anton Grau, Enric Romuald
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Boada Grau, Joan
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Anton Grau, Enric Romuald
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Noguera Arrom, Joana
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Jiménez Jiménez, Bonifacio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Barrios Aros, Rosario
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Jiménez Jiménez, Bonifacio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
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DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

QUÍMICA
ANALÍTICA I
QUÍMICA
ORGÀNICA

QUÍMICA FÍSICA I
ORGÀNICA

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
1269

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES

Núm. plaça/ces: 1
838

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE L'EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1268

Associat

tipus 1
4,5 crèdits

FACULTAT D'ENOLOGIA

Núm. plaça/ces: 1
1214

Associat

tipus 1
9 crèdits

FACULTAT DE QUÍMICA

Núm. plaça/ces: 1
1267

Psicologia Social

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Direcció i gestió de personal
-Psicologia de la negociació de
conflictes
-Qualitat de vida laboral
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Psicologia Social

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-Direcció i gestió de personal
-Psicologia de la negociació de
conflictes
-Qualitat de vida laboral
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Psicologia Evolutiva i de
l'Educació

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura
Perfil:-
Docència:
-Psicodiagnòstic escolar
(pedagogia i psicologia)
-Psicologia evolutiva (Treball
Social)
-Diagnòstic educactiu (Educació
Social)
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Química Analítica

Titulació sol·licitada:
(sense especificar)

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Física Aplicada

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Presidenta:
Canals Sans, Josepa
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Boada Grau, Joan
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Tous Pallarès, Jordi
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Canals Sans, Josepa
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Boada Grau, Joan
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Tous Pallarès, Jordi
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

President:
Pastor Mallol, Estanislau
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Camps Llauradó,
Misericòrdia
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
López Puig, Ana
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Guasch Torres, Josep
Catedràtic d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Busto Busto, Olga
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Larrechi Garcia, Maria
Soledad
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

President:
Massons Bosch, Jaume
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Gavaldà Martínez, Josefa
Catedràtica d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Ruiz Martí, José Xavier
Catedràtic d'escola
universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Comes Nolla, Joan Gabriel
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Valverde Aparicio, Mireia
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Barrios Aros, Rosario
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Valverde Aparicio, Mireia
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Noguera Arrom, Joana
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Jiménez Jiménez, Bonifacio
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Claver Cabrero, Carmen
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Poblet Rius, Josep MAria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Anton Grau, Enric Romuald
Titular d'escola universitària
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Pallarès Marzal, Josep
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
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DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX. MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA

UNITAT
PREDEPARTAMENTAL
DE COMUNICACIÓ

UNITAT
PREDEPARTAMENTAL
DE COMUNICACIÓ

Titular d'universitat interí

Temps complet

FACULTAT DE LLETRES

Núm. plaça/ces: 1
1295

Ajudant LRU 1r cicle

Temps complet

FACULTAT DE LLETRES

Núm. plaça/ces: 1
1296

Periodisme

Titulació sol·licitada:
Doctorat

Perfil:
Docència:
-Tècniques de la informació
-Estructura de la comunicació
-Polítiques de la comunicació
-Comunicació en línia
Comunicació local en mitjans de
proximitat
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

Comunicació Audiovisual i
Publicitat

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura amb reconeixement
de suficiència investigadora

Perfil:

Docència:
-Tecnologia i llenguatge
Audiovisual, gèneres informatius
audiovisuals, noves tecnologies de
la Informació i la Comunicació,
postproducció audiovisual,
redacció i locució en mitjans
audiovisuals, disseny gràfic,
Multimèdia i Infografia, Imatge
Corporativa
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
de Moragas Spà, Miquel M.
Catedràtic d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

Vocal:
Bonet Bagant, M. Montserrat
Titular d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

Vocal/ Vocal altra univ.:
Corominas Piulat, Maria
Titular d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

President:
Franquet Calvet, Maria Rosa
Catedràtica d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

Vocal:
Bonet Bagant, M. Montserrat
Titular universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

Vocal/ Vocal altra univ.:
Delgado Reina, Matilde
Titular d'universitat
Universitat Autònoma de
Barcelona

Vocal:
Comelles Esteban, Josep Maria
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Olivé Serret, Enric
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Comelles Eseban, Josep Maria
Titular universitat
Universitat Rovira i Virgili
Vocal:
Olivé Serret, Enric
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA Juliol 2001

Núm.

9

3
1
3

1

2
2

2

1

4
3

2

1

2
1

1

1

Àrea de coneixement

Enginyeria Química

Organització dEempreses
Sociologia
Economia Financera i
 Comptabilitat

Dret Civil

Mecànica de Fluids
Màquines i Motors Tèrmics

Economia Aplicada

Química Física

Química Analítica
Química Orgànica

Tecnologia Electrònica

Bioquímica i Biologia Molecular

Biologia Cel·lular
Microbiologia

Psicologia Evolutiva i de
l'Educació
Metodologia de les Ciències
del Comportament

Departament

Enginyeria Química

Gestió d'Empreses

Dret

Enginyeria Mecànica

Economia

Química Física i Química Inorgànica

Química Analítica i Q. Orgànica

Enginyeria Electrònica,
Elèctrica i Automàtica

Bioquímica i Biotecnologia

Ciències Mèdiques Bàsiques

Psicologia
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RENOVACIONS PROFESSORAT CONTRACTAT / INTERÍ / AJUDANT
Curs 2001/02
Junta de Govern de 28 de juny de 2001

Dept. de Medicina i Cirurgia
Renoven tots excepte:
Frederic Esteban, renuncia per motius de reordenació acadèmica
Jordi Marcé Klein, renuncia per motius personals
Víctor Sentís Escamilla, renuncia
Rosa Díez Guasch, renuncia
Bárbara Vizmanos Lamotte, renuncia
Albert Feliu Rovira, tipus 3, no renova
José Luis Rodríguez de Andrés, per jubilació

Dept d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
No es renova:
Associats:
Lluís Anaya Torres
Antoni Guillén Bové
F. Xavier Giménez Jordà
Enrique Blasco Arnandis
Anna Maria Carlos Andreu
Gerard Fortuny Anguera
Ferran Olivé Vendrell
Antonio Rodríguez Baladron
Antonio Grau Vergé
La resta d'associats i interins renoven.

Dept. d'Antropologia Social i Filosofia
Renoven tots.

Dept. de Filologia Catalana
Renoven tots.

Dept. de Pedagogia
Renoven tots.

Dept. de Gestió d'Empreses
Renoven interins, associats,
excepte Amado Alarcón, per renúncia.
Resta pendent la renovació de Roderic Miralles.

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONEIX.    MEMBRES DEL DEPT. MEMBRES DEL CPADJG /
JPA / C. MIXTA

Associat

tipus 1
18 crèdits

FACULTAT DE LLETRES

Núm. plaça/ces: 1
1294

Llengua Espanyola

Titulació sol·licitada:
Llicenciatura

Perfil:

Docència:
-
- i les pròpies de l'àrea de
coneixement

President:
Martín Vide, Carlos
Catedràtic d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Forgas Verdet, Esther
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal/ Vocal altra univ.:
Garcia Español, Antonio María
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Ricart Martí, Encarnació
Catedràtica d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

Vocal:
Andreu Jiménez, Cristina
Titular d'universitat
Universitat Rovira i Virgili

 PROPOSTA COMPOSICIÓ DE COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT / AJUDANT / INTERÍ (CONV. JULIOL 2001)

FILOLOGIES
ROMÀNIQUES
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Dept. d'Economia
Renoven tots.

Dept. Química Analítica i Química Orgànica
Renoven tots excepte
Eva Brull Folch

Dept. d'Enginyeria Mecànica
Renoven excepte:
Ramon Nieto
Miguel Nogués
Jesús Nieto

Dept. de Química Física i Inorgànica
Renoven tots.

Dept. Psicologia
Renoven tots.

Dept. d'Infermeria
Renoven tots excepte:
Cristina Rom
M. Teresa Sevillano
Carlos Alonso Villaverde Lozano
Juan Manuel Garcia Jorba

Dept. de Dret
Renoven tots excepte el Sr. Barberà, que renuncia a l'interinatge.

Dept. d'Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Renoven tots excepte:
Javier Mesas Laserna i
José Navarro Camacho

Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Renoven tots excepte:
Mònica Mariné Grau
M. Socorro Razquin Lizarraga, per renúncia

Dept. de Filologia Anglogermànica
Renoven tots excepte:
Samuel M. Bauer
Esther Valls Cantó

Dept. de Bioquímica i Biotecnologia
Renoven tots excepte Cristina Reguant Miranda
José M. Llauradó Reverchón
Gonzalo José Barrios Sanromà

Dept. de Filologies Romàniques
Renoven tots.

Dept. d'Història i Geografia
Renoven tots.

Dept. d'Eng. Química
Renoven tots excepte.
Juan Adserias Sans per amortització de plaça.
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BECARIS URV - RENOVACIONS
Curs 2001-2001
Junta de Govern de 28 de juny de 2001

/ Junta de Govern de 28 de juny de 2001

Dept. d'Eng. Química
Renoven tots excepte:
Doytchin Doytcev, atès que no ha complert amb el procediment per la normativa
establerta.
Respecte al becari Solomon Seyoum Gelete, el Dept. acorda la suspensió de la beca
des de l'1 de juny fins al 31 de març de 2002 per problema familiar greu.

Dept. d'Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Renoven tots.

Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Renoven tots excepte:
Misericòrdia Calduch, per finalització; i Alberto Stchigel perquè ja és doctor.

Dept. de Gestió d'Empreses
Renoven tots.

Dept. de Química Analítica i Química Orgànica
Renoven tots excepte:
Àngel Martínez Barambio
Antonio Viso Acosta
Carolina Benedí Santamaria
Josep Maria Montornés Daura, per renúncia

Dept. d'Eng. Mecànica
Renoven tots excepte:
U. Spasov, per finalització.

Dept. de Química Física i Inorgànica
Renoven tots.

Dept. de Medicina i Cirurgia
Renoven tots excepte:
Enrique Rodríguez González, que finalitza el temps de beca
Francesca Capdevila i Joan Domènech Calvet, que renuncien.

Dept. de Psicologia
Renoven tots excepte:
 Núria Vázquez Orellana, que renuncia.

Dept. d'Història i Geografia
Renoven tots.

Dept. d'Eng. Informàtica i Matemàtiques
Renoven tots.

Dept. de Dret
Renoven tots

Dept. de Bioquímica i Biotecnologia
Renoven tots.
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President titular
Sergio Castillón Miranda
President suplent 1r
Àngels Serra Albet
President suplent 2n

President titular
F. Xavier Rius Ferrús
President suplent 1r
Juan Cacho Palomar
President suplent 2n
Carmelo García Barroso

President titular
F. Xavier Rius Ferrús
President suplent 1r
Juan Cacho Palomar
President suplent 2n
Carmelo García Barroso

President titular
F. Xavier Rius Ferrús
President suplent 1r
Juan Cacho Palomar
President suplent 2n
Carmelo García Barroso

President titular
F. Xavier Rius Ferrús
President suplent 1r
Juan Cacho Palomar
President suplent 2n
Carmelo García Barroso

President titular
Carmen Claver Cabrero
President suplent 1r
Pablo Espinet Rubio
President suplent 2n
José Gimeno Heredia

President titular
Carmen Claver Cabrero
President suplent 1r
Vicente Rives Arnau
President suplent 2n
Concepción Salinas Martínez
de Lecea

20 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de
places de cossos docents i les propostes del tribunal.

Departament d'Economia

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil

TU

TEU

TC

TC

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Perfil: Teoria Econòmica dels Mercats
Financers
Centre: Fac. de C. Econòmiques i
Empresarials

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Perfil: Teoria Econòmica

Centre: Fac. de C. Econòmiques i
Empresarials

Prop. president i secretari titulars i suplents

704

1

494/731

2

Vocal secretari titular
Josep González Calvet
Vocal secretari suplent 1r
Pau Olivella Cunill
Vocal secretari suplent 2n
Patricio García Mínguez

Vocal secretari titular
Xavier Ponce Alifonso
Vocal secretari suplent 1r
Jordi Sardà Pons
Vocal secretari suplent 2n

Departament de Química Analítica i Quimica Orgànica

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil Prop. president i secretari titulars i suplents

President titular
Martí Oliva Furés
President suplent 1r
Antonio Manresa Sánchez
President suplent 2n
Jordi Cavallé Vilella

President titular
Martí Oliva Furés
President suplent 1r
Antonio Manresa Sánchez
President suplent 2n
Jordi Cavallé Vilella

TU

TU

TU

TU

TU

TU

TU

203

1

185

1

1082

1

1083

1

1084

1

1092

1093

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

Química Orgànica

Perfil: Química Orgànica, Química de
Polímers

Centre: Fac. de Química

Química Analítica

Perfil: Química Enològica i Anàlisi
Enològica

Centre: Fac. d'Enologia

Química Analítica

Perfil: Química Analítica, Cromatografia i
Tècniques afins.

Centre: Fac. de Química

Química Analítica

Perfil: Química Analítica i Quimiometria

Centre: Fac. de Química

Química Analítica

Perfil: Química Analítica i Quimiometria

Centre: Fac. de Química

Química Inorgànica

Perfil: Química Inorgànica i i les pròpies
de l'àrea

Centre: Fac. de Química

Química Física

Perfil: Química Física i les pròpies
de l'àrea

Centre: Fac. de Química

Vocal secretari titular
Virginia Cádiz Deleito
Vocal secretari suplent 1r
M. Isabel Matheu Malpartida
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Dominico Guillén Sánchez
Vocal secretari suplent 1r
Vicente Ferreira González
Vocal secretari suplent 2n
M. Purificación Fernández
Zurbano

Vocal secretari titular
Francesc Borrull Ballarín
Vocal secretari suplent 1r
Rosa M. Marcé Recasens
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Soledad Larrechi García
Vocal secretari suplent 1r
Itziar Ruisánchez Capelastegui
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Soledad Larrechi García
Vocal secretari suplent 1r
Itziar Ruisánchez Capelastegui
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Aurora Ruiz Manrique
Vocal secretari suplent 1r
Ana M. Masdeu Bultó
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Pilar Salagre Carnero
Vocal secretari suplent 1r
Cristobalina Barriga Carrasco
Vocal secretari suplent 2n
M. Ángeles Ulibarri Cormenzana

Departament de Química Analítica i Quimica Orgànica

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil Prop. president i secretari titulars i suplents
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Vocal secretari titular
Cristóbal Richart Jurado
Vocal secretari suplent 1r
Albert Martínez Vea
Vocal secretari suplent 2n

Vocal 1r suplent
Joan C. Pedro Botet
Vocal 2n suplent
Manuel de Oya

Vocal secretari titular
Cristóbal Richart Jurado
Vocal secretari suplent 1r
Francesc Vidal Marsal
Vocal secretari suplent 2n

Vocal 1r suplent
Rosa Solà Alberich
Vocal 2n suplent
Alfredo Bardagí

Departament Química Física i Inorgànica

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil

CU TC Química Física

Perfil: Química Física
i les pròpies de l'àrea
Centre: Facultat de Química

Prop. president i secretari titulars i suplents

174

1

Vocal secretari titular
Francesc Illas Riera
Vocal secretari suplent 1r
Juan Jesús Pérez González
Vocal secretari suplent 2n
Joan Novoa Vide

President titular
Rosa Caballol Lorenzo
President suplent 1r
Francisco Tomás Vert
President suplent 2n
José Sánchez Marín

Departament de Pedagogia

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil

TU TC Didàctica de l'Expressió Corporal

Perfil: les pròpies de l'àrea

Centre: Fac. de Ciències de l'Educació i
Psicologia

Prop. president i secretari titulars i suplents

112

1

Vocal secretari titular
José L. Chinchilla
Vocal secretari suplent 1r
Luis M. Ruiz Pérez
Vocal secretari suplent 2n
Fernando Sánchez Bañuelos

President titular
Ricardo O. Contreras Jordán
President suplent 1r
Ángel-Pío González Soto
President suplent 2n
Vicent S. Ferrers Pavia

Departament de Psicologia

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil

TU

TU

TU

TC

TC

TC

Prop. president i secretari titulars i suplents

136

1

135

1

1001

1

Vocal secretari titular
Anna López Puig
Vocal secretari suplent 1r
Misericòrdia Camps Llauradó
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Rosa Sánchez-Casas PAdilla
Vocal secretari suplent 1r
M. Pilar Sánchez Balmaseda
Vocal secretari suplent 2n
José M. Igoia González

Vocal secretari titular
Alejandro Ávila
Vocal secretari suplent 1r
M. Dolores Hierro Busto
Vocal secretari suplent 2n

President titular
Estanislau Pastor Mallol
President suplent 1r
M. Carme Triadó Tur
President suplent 2n
Ignasi Vila Mendiburu

President titular
José E. García-Albea Ristol
President suplent 1r
M. Teresa Bajo Molina
President suplent 2n
Gisele Mar Mary Broquet

President titular
Aquilino Polaino Lorente
President suplent 1r
Maria Forns Santacana
President suplent 2n
Edelmira Domènech Llaberia

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Perfil: Psicologia Evolutiva

Centre: Fac. de Ciènc. Educ. i PSicologia

Psi cologia Bàsica

Perfil: Psicologia de la memòria

Centre: F. Ciènc. Educ. i Psicologia

Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic

Perfil: les pròpies de l'àrea

Centre: Fac. de Ciènc. de l'Educ. i
Psicologia

Departament de Medicina i Cirurgia

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil

CU

TU

TP+H

Prop. president i secretari titulars i suplents per departament

       Nova

1

 405

1

TP+H

President titular
Lluís Masana Marín
President suplent 1r
Francisco Pérez Jiménez
President suplent 2n

Vocal 1r titular
Miquel Vilardell Tarrés
Vocal 2n titular
Joan Rubies Prat

President titular
Juan Rubies Prat
President suplent 1r
Joan Carles Pedro Botet
President suplent 2n

Vocal 1r titular
Lluís Masana Marín
Vocal 2n titular
Rosa Sardà Aure
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Prop. president i secretari titulars i suplents per l'H.U.de Sant Joan de Reus

Prop. president i secretari titulars i suplents per Departament

Prop. president i secretari titulars i suplents per l'H.U.de Sant Joan de Reus

Medicina
Vic. Hospital Universitari St. Joan - Reus
Perfil: Medicina interna i les pròpies de
l'àrea
Categ. assistencial: Cap clínic
Centre: Fac. de Medicina i C. de la Salut

Medicina
Vic. Hospital Universitari St. Joan - Reus
Perfil: Patologia Molecular
Categ. assistencial: Cap clínic
Centre: Fac. de Medicina i C. de la Salut
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President titular
Pere Botella López
President suplent 1r
Jordi Cortadella Fortuny
President suplent 2n

President titular
Luis de Ledesma Otamendi
President suplent 1r
Luis María Laita de la Rica
President suplent 2n

President titular
Jaume Llibre Saló
President suplent 1r
Amadeu Delshams Valdés
President suplent 2n

President titular
Ramon Puigjaner Trepat
President suplent 1r
Josep Amat Guirbau
President suplent 2n

Dept. d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil Prop. president i secretari titulars i suplents

TU

TU

TU

TU

309/708

2

863

1

937

1

937

1

TC

TC

TC

TC

Llenguatges i Sistemes Informàtics

Perfil: les pròpies de l'àrea de coneixement

Centre: ETSE

Ciències de la Computació i Intel·ligència
Artificial

Perfil: les pròpies de l'àrea de coneixement

Centre: ETSE

Matemàtica Aplicada

Perfil: les pròpies de l'àrea de coneixement

Centre: ETSE

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Perfil: les pròpies de l'àrea de coneixement

Centre: ETSE

Vocal secretari titular
Benet Campderrich FAlgueres
Vocal secretari suplent 1r
Miquel Sánchez Marré
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Alejandro Arenas Moreno
Vocal secretari suplent 1r
Sergio Gómez Jiménez
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Carlos García Gómez
Vocal secretari suplent 1r
Francesc Mañosas Capellades
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Miguel Ángel García García
Vocal secretari suplent 1r
Antoni Grau Saldes
Vocal secretari suplent 2n

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil Prop. president i secretari titulars i suplents

TEU

TEU

TEU

CEU

TC

TC

TC

TC

Fisiologia
Educació
Perfil: Estructura i funció del cos humà

Centre:

Histologia

Perfil: Histologia

Centre:

Anatomia i Embriologia

Perfil: Anatomia Humana

Centre:

Anatomia i Embriologia

Perfil: Anatomia Humana

Centre:

696

1

397

1

360

1

367

1

Vocal secretari titular
María Luisa Albina Chicote
Vocal secretari suplent 1r
Francisco J. Navas Cámara
Vocal secretari suplent 2n
Pilar García de la Rubia Moral

Vocal secretari titular
María Ángel Lanuza Escolano
Vocal secretari suplent 1r
Rosario Tamayo Tamayo
Vocal secretari suplent 2n
Antonio Benjumea Acosta

Vocal secretari titular
Montserrat Jové Sans
Vocal secretari suplent 1r
Amparo Carmona Bono
Vocal secretari suplent 2n
Pablo Golano Álvarez

Vocal secretari titular
María Dolores Merindano Encina
Vocal secretari suplent 1r
Daniel Toranzo Martínez
Vocal secretari suplent 2n
Manuel Cuevas-Mons Finat

President titular
Domènec Sánchez Cervelló
President suplent 1r
Alfredo Córdova Martínez
President suplent 2n
María Eugenia Muñoz Bermejo

President titular
Josep Tomás Ferré
President suplent 1r
Josep M. Domènech Mateu
President suplent 2n
Antonio Tejedo Mateu

President titular
Antonio Tejedo Mateu
President suplent 1r
Domingo Ruano Gil
President suplent 2n
Verònica Piera Lluch

President titular
Domingo Ruano Gil
President suplent 1r
Antonio Tejeda Mateu
President suplent 2n
Verònica Piera Lluch

Departament d'Enginyeria Química

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement Perfil Prop. President i Secretari titulars i suplents

TU TC
Enginyeria Química

Perfil: les pròpies de l'àrea de coneixement

Centre:

   678/273

2

Vocal secretari titular
Xavier Farriol Roigés
Vocal secretari suplent 1r
Jaume Giralt Marcè
Vocal secretari suplent 2n

President titular
Azael Fabregat Llangostera
President suplent 1r
Francesc Castells Piqué
President suplent 2n
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Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil Prop. president i secretari titulars i suplents

TEU TC
Química

Perfil:

Centre: ETSE

   158

1

Vocal secretari titular
Alfonso Romero Nevado
Vocal secretari suplent 1r
Nicolau Cañellas Alberich
Vocal secretari suplent 2n

President titular
Xavier Correig Blanchar
President suplent 1r
Lluís Prat Viñas
President suplent 2n
Ramon Alcubilla González

Departament d'Enginyeria Mecànica

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil

TEU

TU

TU

TC

TC

TC

Prop. president i secretari titulars i suplents

 336

1

 884

1

1085/1086

2

Vocal secretari titular
Silvia de la Flor López
Vocal secretari suplent 1r
Fco. Javier Esteve Agustench
Vocal secretari suplent 2n
M. Rosa Marcos Hernández

Vocal secretari titular
Alberto Coronas Salcedo
Vocal secretari suplent 1r
Manel Quera Miró
Vocal secretari suplent 2n
Rafael Ruiz Mansilla

Vocal secretari titular
F. Xavier Grau Vidal
Vocal secretari suplent 1r
Ildefonso Cuesta Romero
Vocal secretari suplent 2n

President titular
Alberto Alentorn  Guixens
President suplent 1r
Ramon Capdevila Pagès
President suplent 2n
Munir Andrawes Khanashta Shain

President titular
Ramon Carreras Planells
President suplent 1r
Josep M. Salla Tarragó
President suplent 2n
Miguel A. Villamañan

President titular
Josep Anton Ferré Vidal
President suplent 1r
Eugenio Valencia Leonardo
President suplent 2n
Amable Liñan Martínez

Enginyeria Mecànica

Perfil: Sistemes mecànics, mecànica
tècnica
i les pròpies de l'àrea
Centre: ETSE

Màquines i Motors Tèrmics

Perfil: Operacions d'intercanvi de calor
i les pròpies de l'àrea
Centre: ETSEQ

Mecànica de Fluids

Perfil: Mecànica de fluids, laboratori de
fenòmens de transport i les pròpies de
l'àrea
Centre: ETSEQ

President titular
Jaume Gil Aluja
President suplent 1r
Dídac Ramírez Sarrió
President suplent 2n
Pedro Alegre Escolano

President titular
Jaume Gil Aluja
President suplent 1r
Dídac Ramírez Sarrió
President suplent 2n
Montserrat Casanovas Ramon

President titular
Jaume Gil Aluja
President suplent 1r
Dídac Ramírez Sarrió
President suplent 2n
Félix Ramón Doldán Tié

President titular
Carmen Barroso Castro
President suplent 1r
José María Castán Farrero
President suplent 2n
Emilio Díez de Castro

President titular
Ignsasi Brunet Icart
President suplent 1r
Josep M. Masjuan Codina
President suplent 2n
Conxita Virgili Belda

Departament de Gestió d'Empreses

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil Prop. president i secretari titulars i suplents

TEU

TEU

TU

TEU

TEU

489

1

511

1

702

1

865

1

502

1

TC

TC

TC

TC

TC

Economia Financera i Comptabilitat

Perfil: Direcció financera

Centre: Fac. C. Econòmiques i Empresarials

Economia Financera i Comptabilitat

Perfil: Matemàtiques empresarials

Centre: Fac. C. Econòmiques i Empresarials

Economia Financera i Comptabilitat

Perfil: Matemàtiques financeres

Centre: Fac. C. Econòmiques i Empresarials

Organització d'Empreses

Perfil: Organització d'empreses

Centre: Fac. C. Econòmiques i Empresarials

Sociologia

Perfil: Sociologia de l'empresa

Centre: Fac. C. Econòmiques i Empresarials

Vocal secretari titular
Tomás Lorenzana de la Varga
Vocal secretari suplent 1r
Xavier Borràs Balsells
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
M. Glòria Barberà Mariné
Vocal secretari suplent 1r
Francesc Llerena Garrés
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Antonio Terceño Gómez
Vocal secretari suplent 1r
Joan Carles Ferrer Comalat
Vocal secretari suplent 2n
Loreto Fernández Fernández

Vocal secretari titular
Albert Fonts Ribas
Vocal secretari suplent 1r
Mario Arias Oliva
Vocal secretari suplent 2n

Vocal secretari titular
Pilar Carrasquer Oto
Vocal secretari suplent 1r
Montserrat Navarrete Lorenzo
Vocal secretari suplent 2n
Ramon de Alós-Moner Vila

Departament d'Història i Geografia

Núm. p. Categ. Dedic. Àrea de coneixement / Perfil Prop. president i secretari titulars i suplents

TU TC
Àrea de coneixement  Perfil
Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil: Sistemes d'informació geogràfica
i les pròpies de l'àrea
Centre: Fac. de Lletres

   590

1

Vocal secretari titular
Salvador Anton Claver
Vocal secretari suplent 1r
Jaume Mateu Giralt
Vocal secretari suplent 2n
Margarita Castañer Vivas

President titular
Josep Oliveras Samitier
President suplent 1r
José Fernando Vera Rebollo
President suplent 2n
Valentín Cabero Diéguez
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21 Acord de 28 de juny de 2001, pel qual s’aprova la renovació dels membres de la
URV Solidària següents:

PDI
Maria Ferrater
Rodrigo Miralles
Isabel Miró
Joan Josep Pujadas

Membres del PAS
Joel Fernández
Joan Fuster
Dolores Moyano
José M. Sánchez

Estudiants
Renovació dels estudiants prevista per al setembre o octubre de 2001.

22 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual s’aprova la proposta per nomenar doctor
honoris causa el Sr. Josep Benet i Morell.
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Comissions delegades

23 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es ratifiquen els acords de les comissions
delegades.

Comissió d’Ordenació Acadèmica

SESSIÓ DE 23 DE MAIG DE 2001

1. S’aprova l’acta de la sessió del dia 15 de gener de 2001.
2. S’aproven els plans d’estudis de Treball Social i Ciències del Treball, adscrits a

la Facultat de Ciències Jurídiques, i el pla d’estudis d’Economia, adscrit a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials.

3. S’aprova l’activació dels itineraris del curs 2001-2002.
4. S’aprova la diversificació de matèries optatives en assignatures de diferents

ensenyaments corresponent al curs 2001-2002.
5. S’aprova la Normativa de complements de formació de segons cicles.
6. S’aprova la Normativa d’accés al segon cicle de l’ensenyament de Ciències del

Treball.
7. S’aprova la Normativa d’Accés al segon cicle de l’ensenyament d’Antropologia

Social i Cultural, amb la condició que s’introduiran les modificacions indicades.
8. S’aprova que es puguin incorporar al segon cicle de Pedagogia un total de 20

places per a alumnes de Mestres i d’Educació Social. La Facultat presentarà
properament una proposta adequada al format establert en la Normativa de
complements de formació.

SESSIÓ D’11 DE JUNY DE 2001

1. S’aproven els plans d’estudis adscrits a la Facultat de Lletres següents:
· Història
· Geografia
· Història de l’Art
· Antropologia Social i Cultural
· Filologia Anglesa
· Filologia Catalana
· Filologia Hispànica
· Publicitat i Relacions Públiques
· Arqueologia

2. S’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis corresponents al curs
1999-2000.

3. S’aproven les modificacions de la Normativa de matrícula i de la Normativa
acadèmica.

4. S’aprova la relació d’assignatures per a cada ensenyament, que estan exemptes
del requisit d’haver estat matriculades en cursos anteriors per tenir dret a la
convocatòria addicional.

5. S’aprova autoritzar excepcionalment a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials l’ampliació de tres dies d’examen a la convocatòria de setembre,
condicionat al fet que es mantingui la data de lliurament d’actes.

6. S’aproven els itineraris de curs 2001-2002, pel que fa al 3r curs del grup de
tarda de Dret, i al 3r curs d’Educació Social.

Comissió de Comunitat Universitària

SESSIÓ DE 14 DE MAIG DE 2001

1. Es resol l'adjudicació de beques del programa DRAC convocatòria abril 2001:
· Drac Formació Avançada
· Drac Estades Curtes
· Drac Personal Docent i Investigador
· Drac Personal d'Administració i Serveis (no s'han presentat sol·licituds)

SESSIÓ DE 13 DE JUNY DE 2001

1. Es resol l'adjudicació de beques del programa DRAC Estiu 2001
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Comissió de PAS

SESSIÓ DE 14 DE MAIG DE 2001

1. S’acorda aprovar la 2a oferta parcial d’ocupació pública de personal
d’administració i serveis per l’any 2001.

2. S’acorda convocar a concurs les següents places de personal laboral:
- Tècnic/a de serveis de xarxa del grup II del Servei d’Informàtica.
- Tècnic/a web del grup II del Servei d’Informàtica.
- Tècnic/a de planificació estratègica del grup I del Gabinet Tècnic del Rectorat.
- Tècnic/a de prevenció del grup I
- Tècnic/a multimèdia, del grup II, del Servei de Recursos Educatius.
- Tècnic/a de suport al laboratori de docència del grup III del Departament de

Ciències Mèdiques Bàsiques
3. S’acorda aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir interinament

3 places de personal funcionari de l’escala administrativa del SGE  (PF000099,
PF000102, PF000104).

4. S’acorda aprovar la convocatòria proves selectives per cobrir interinament 3
places de personal funcionari de l’escala administrativa:

- 1 plaça de l’ACU-OAE (PF000170)
- 1 plaça de Gerència       (PF000020)
- 1 plaça de la Secretaria General (PF000246)
5.  S’acorda aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir interinament

6 places de personal funcionari de l’escala administrativa:
- 1 plaça del SGR (PF000109)
- 1 plaça del SGA (PF000071)
- 1 plaça del GTR (PF000078)
- 1 plaç de la Secretaria General (PF000086)
- 1 plaça de Rectorat tarda (PF000084)
- 1 plaça del Gabinet de Comunicació Externa (PF000245)
6. S’acorda ratificar la convocatòria de concurs per cobrir sis places d’auxiliar de

biblioteca de cap de setmana dels centres següents:
- ETSE/ETSEQ  (PL000314)
- FCEE  (PL000313)
- FCEP (PL000312)
- FCJ  (PL000128)
- FE  (TP) (PL000315)
- EUI  (TP) (PL000316)
7. S’acorda aprovar la convocatòria de concurs per cobrir set places d’agent

d’atenció multimèdia dels centres següents:
- ETSEQ  (PL000095)
- FMCS   (PL000232)
- FCEP   (PL000317)
- FCJ   (PL000089)
- FLL   (PL000094)
- FE-EUI  (PL000318)
- FQ   (PL000336)
8. S’acorda aprovar el nou dimensionat i distribució de places de PAS del

departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (pendent de la Junta de Govern del 23
d’octubre del 2000).

Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals

SESSIÓ DE 20 DE JUNY DE 2001

1. La Comissió aprova l’acta de la sessió 2/2001 (Annex 1).
2. La Comissió acorda amb relació al programa de Distincions de la Generalitat

per a la recerca universitària fer una major difusió d’aquest programa anualment.
3. La Comissió acorda amb relació al programa IEA2001:
3.1. Aprovar les conclusions de la comissió avaluadora (Annex 2)
3.2. Finançar els nou grups sol·licitants per a l’any 2001 en els termes següents:
3.2.1. Es concedeixen les sol·licituds de personal de suport a la recerca
3.2.2. Es desestimen les sol·licituds d’inventariable i fungible
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4. La Comissió acorda amb relació al programa PSR2001:
4.1. Aprovar les taules d’avaluació (annexos 3, 4, 5, i 6)
4.2. Eliminar de la priorització els grups de recerca que han resultat beneficiaris

en el programa IEA2001
4.3. Finançar el nombre màxim de grups, segons les disponibilitats pressupostàries
4.4. No posar límit de finançament a un grup de recerca en properes convocatòries
5. La Comissió acorda en relació al programa PIR2001:
5.1. Aprovar les taules d’avaluació (annexos 7, 8, 9 i 10)
5.2. Assegurar la continuïtat del finançament en el període 2001-2003, tot

distribuint-lo proporcionalment al voltant dels 100 MPTA durant aquest tres anys.
Aquest import inclourà la subvenció de la DGR, la subvenció de la URV i el
cofinançament de la URV

6. La Comissió acorda, amb relació al programa OCO2001, aprovar el finançament
de les sol.licituds (Annex 11), modificant l’import concedit a la sol·licitud 2001OCO-
40, que serà de 700.000 PTA, 268.000 PTA de les quals aniran a càrrec del pressupost
2002 d’aquest programa.

7. La Comissió acorda amb relació a la Normativa d’equiparació d’estudis entre
la URV i centres d’educació superior (annex 13):

7.1. Aprovar el text de la normativa, modificant el redactat d’alguns dels punts
7.2. Elaborar una proposta per establir un nombre mínim de crèdits realitzats a la

URV perquè els nostres estudiants puguin participar en l’equiparació d’estudis.
8. La CIRI acorda l’extensió internacional per protegir els drets de propietat

industrial dels resultats obtinguts dels projectes d’investigació:
a. Nous materials per a làsers d'estat sòlid amb emissió en verd i blau (títol

provisional), del Dr. F. Díaz González (annex 14)
b. Sistema de comunicació en temps real per a sistemes distribuïts (títol provisional),

del Dr. E. Gil Dolcet (annex 15)
9. La CIRI acorda amb relació a la protecció dels drets de propietat industrial

resultat del projecte d’investigació Composició per a l’entrecreuament de resines
epoxi, de la Dra. A. Serra:

9.1. Abandonar la sol·licitud per estendre-la internacionalment i donar per acabat
l’acord de llicència signat el 27 de maig de 1999 entre la URV i l’empresa Herberts
GmbH (actualment, DuPont Performance Coatings GmbH & Co. KG)

9.2. Abandonar la sol·licitud en l'àmbit espanyol.

Comissió de Personal Acadèmic

SESSIÓ DE 25 DE JUNY DE 2001

Punts de la Junta de Govern de 28 de juny de 2001
1- Renovacions de contractes de professorat interí, contractat, becaris URV per al

curs 2001/2002

Rectificació d'acords aprovats en  la Comissió de Personal Acadèmic

1- Sol·licitud de períodes sabàtics:
Departament d'Història i Geografia
- Dra. Emma Liaño,  CU, sol·licita 1 semestre sabàtic, durant el segon quatrimestre

curs 2001-2002 per fer estada a Roma
- Eugenio F.Cobertera Laguna, TU,  sol·licita 1 anys sabàtic durant el curs 2001-

2002 per fer estada a l'Institut d'Història del CSIC a Madrid.
2- Sol·licitud de renovació, pròrroga i concessió de comissions de serveis de

professorat
-S'aprova la renovació de la comissió de serveis del professor Tomàs Lorenzana

de la Varga a la Universitat d'Almeria.
-S'aprova la concessió de comissió de serveis del professor Jordi Martí

Pidelaserra de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2001-2002 Departament de
Gestió d'Empreses, àrea d'Economia Financera i Comptabilitat.

3. Sol·licitud canvi d'àrea de coneixement
S'aprova el canvi d'àrea de coneixement d'Economia Aplicada a la de

Fonaments de l'Analisi Econòmica, sol·licitat per Maria Llop Llop.
4.  Renovacions de contractes de professorat interí, contractat, becaris URV per al

curs 2001/2002
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Convenis

24 Acord de 28 de juny de 2001 pel qual es ratifiquen els convenis.

· Conveni interuniversitari entre la UPC i la URV per realitzar conjuntament el
Programa de doctorat d'Enginyeria Electrònica

· Conveni específic de col·laboració entre la URV i la Confraria del Cava per al
reconeixement de crèdits de lliure elecció

· Conveni marc de col·laboració entre l'Institut de la Mediterrània d'Estudis i
Cooperació i la URV

· Conveni específic de col·laboració entre la URV i l'Institut Català de la
Mediterrània  d'Estudis i Cooperació per al reconeixement de crèdits de lliure
elecció

· Conveni de col·laboració entre la UB, la UG, i la URV per a la realització conjunta
d'un curs de postgrau Intervenció d'Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria

· Conveni entre la URV, la UdL, la UdA, la UG, UIB, la UJI, la UOC, la UV i la
UAB  per a la regulació del programa de doctorat: Empresa i Sistema Penal

· Conveni de col·laboració entre la URV i el Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya i el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya

· Conveni marc de col·laboració entre la URV i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Conca de Barberà

· Conveni marc de col·laboració entre la URV i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Catalunya

· Conveni marc de col·laboració entre la URV i el Consell Regulador de la
Denominació  d'Origen Penedès

· Conveni marc de col·laboració entre la URV i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Qualificada Priorat

· Conveni marc de col·laboració entre la URV i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Tarragona

· Conveni marc de col·laboració entre  la URV i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Terra Alta

· Acord Institucional del Camp de Tarragona i la seva àrea d'influència

· Conveni de col·laboració entre l'empresa Enginyeria de Solucions i Sistemes
Internet, SL (ESSI Projects)  i la URV

· Conveni marc entre la Fundació URV (STQ) i l'entitat nacional d'acreditació
(ENAC)

· Conveni marc de col·laboració entre l' Ajuntament de Vilalba dels Arcs i la URV

· Conveni de col·laboració entre la URV i Ampersand Traducció Automàtica, SL

· Conveni entre l'Ajuntament de Reus i la URV per a la col·laboració al "IV Encuentro
de Economia Aplicada"

· Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilallonga del Camp i la
URV
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

/ Comissions estatutàries

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ DE 28 DE FEBRER DE 2001

1. S’aprova l’admissió a tràmit i el tribunal de les tesis doctorals següents:

Departament d'Història i Geografia
Sra. Sofia Mata de la Cruz

Departament de Pedagogia
Sr. José Antonio Morán Vega
Sr. Adolfo Bartolomé Ayuso

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. Àngel Martínez Barambio

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

Departament d’Història i Geografia
Sra. Anna Borruel Llovera

Departament d'Enginyeria Química
Sr. Marc Medrano Martorell

3. S’anul·len els ensenyaments de postgrau següents:

Ensenyaments de postgrau Unitat orgànica
Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Departament de Filologia
Corrents Teòrics del Segle XX (II) Catalana

Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura: Departament de Filologia
Teoria i Pràctica dels Gèneres Literaris Catalana

4. S’acorda iniciar el projecte d’accés elecrònic en línia de les tesis a les
universitats públiques catalanes.

5. S’aprova el trasllat del Sr. Luis Marcas Vilar des de la Universitat Autònoma de
Barcelona a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut per a la lectura de la
tesi des del Departament de Medicina i Cirurgia

6. S’aproven les adaptacions al programa de doctorat d’Economia i Empresa del
bienni 2000-2002 dels alumnes següents:

Sr. Alfons Aboy Florista
Sr. Ferran Pizarro Molina

7. S’aprova la convalidació del Sr. Manuel Fernando Pardo al programa de doctorat
d’Economia i Empresa del bienni 2000-2002.

SESSIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2001

1. S’aprova l’admissió a tràmit i el tribunal de les tesis doctorals següents:

Departament de Pedagogia
Sr. José Miguel Jiménez González
Sra. Patrícia M. Henríquez Coronel

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Maximiliano Marquevich
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Departament de Gestió d’Empreses
Sra. Dolors Setó Pàmies

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. Francisco Javier del Río Bocio
Sra. Eva María Alcázar Expósito

Departament de Filologies Romàniques
Sra. María Antonia López López

2. S’aprova la defensa de la tesi doctoral següent:

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. Àngel Martínez Barambio

3. S’anul·len els ensenyaments de Postgrau i cursos d’extensió universitària
següents:

Ensenyaments de Postgrau Unitat Orgànica
Turisme a les Terres de l’Ebre Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials/

Departament de Gestió d’Empreses/ Departament
d’Història i Geografia

Educació Artística: Visual i Plàstica Departament de Pedagogia

Cursos d’Extensió Universitària
Turisme a les Terres de l’Ebre Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials/

Departament de Gestió d’Empreses/ Departament
d’Història i Geografia

Competitivitat Empresarial: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Gestió per Competències,
Orientació al Mercat i Estratègia

4. S’aprova la modificació de l’import de la matrícula dels ensenyaments de
postgrau següents:

- Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Higiene Industrial
- Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Seguretat en el Treball. (que
  passa de 180.000 pessetes a 250.000 pessetes.)

5. S’aprova que la titulació de sortida de Doctor de la Dra. Anna Marsol Puig,
serà de Doctora en Medicina i Cirurgia.

SESSIÓ DE 27 D’ABRIL DE 2001

1. S’aprova l’admissió a tràmit i el tribunal de les tesis doctorals següents:

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Mònica Bulló Bonet
Sr. Romualdo Xavier de Oliveira Lima

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Serena Pujol Paulí

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Daniel Curulla Ferré

Departament d’Economia
Sr. Joan Mogas Amorós

Departament de Dret
Sr. Federico Adán Doménech
Sra. Estela Rivas Nieto
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2. S’aprova la modificació de la composició dels tribunals següents:

Departament de Pedagogia
Sr. José Miguel Jiménez González
Sra. Patrícia Henríquez Coronel
Sr. Adolfo Bartolomé Ayuso
Sr. José Antonio Morán Vega

3. S’aprova la defensa de les tesis doctorals següents:

Departament de Pedagogia
Sr. Adolfo Bartolomé Ayuso
Sr. José Antonio Morán de la Vega
Sra. Patricia María Henríquez Coronel
Sr. José Miguel Jiménez González

Departament d’Història i Geografia
Sra. Sofia Mata de la Cruz

Departament de Filologies Romàniques
Sra. María Antonia López López

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sra. Eva María Alcázer Expósito
Sra. Francisco Javier del Río Bocio

Departament d’Enginyeria Química
Sra. Maximiliano Marquevich

Departament de Gestió d’Empreses
Sra. Dolors Setó Pàmies

4. S’aprova el contingut dels programes de doctorat següents:

Graduate Studies in Chemical and
Process Engineering Departament d’Enginyeria Química
Ciència Cognitiva i Llenguatge Departament de Psicologia
Salut, Envelliment i Cognició; una
Perspectiva Psicològica Departament de Psicologia
Nutrició i Metabolisme Departament de Bioquímia i Biotecnologia/

Departament de Medicina i Cirurgia/
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Química en Processos i
Productes Industrials Departament de Química Analítica i Química

Orgànica/Departament de Química Física i
Inorgànica

Recerca en Ciències Experimentals
Aplicada
a la Biomedicina Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Química Teòrica i Computacional Departament de Química Física i Inorgànica
Qüestions de Llengua i Literatura:
Identitat i Estandarditzacicó Departament de Filologia Catalana
Enginyeria Electrònica Departament d’Enginyeria Electrònica,

Elèctrica i Automàtica
Qualitat i Investigació en Educació Departament de Pedagogia
La Calidad y la Reforma Educativa Departament de Pedagogia
Tecnologia Educativa Departament de Pedagogia
Formal Languages And Applications Departament de Filologies Romàniques
Estudis Hispànics i Romànics Departament de Filologies Romàniques
Economia i Empresa Departament d’Economia i Gestió d’Empreses
Estudis Culturals Mediterranis Departament d’Història i Geografia
Antropologia de la Medicina Departament d’Antropologia Social i Filosofia
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SESSIÓ DE 28 DE MAIG DE 2001

1. S’aprova l’admissió a tràmit de les tesis doctorals següents:

Departament d’Antropologia Social i Filosifa
Sra. Núria Alberich Forns
Sra. Maria Elena Aguilar Aldrete

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sra. Montserrat Mestres Solé

Departament de Gestió d’Empreses
Sr. Hernán Pedro Vigier

2. S’aproven els tribunals de les tesis doctorals següents:

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sra. Núria Alberich Forns
Sra. Maria Elena Aguilar Aldrete

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sra. Montserrat Mestres Solé

Departament de Gestió d’Empreses
Sr. Hernán Pedro Vigier

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

Departament de Dret
Sra. Estela Rivas Nieto
Sr. Federico Adán Doménech

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Mònica Bulló Bonet
Sr. Romualdo Xavier de Oliveira Lima

Departament d’Economia
Sr. Joan Mogas Amorós

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Daniel Curulla Ferré

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Serena Pujol Paulí

4. S’aprova la distribució del pressupost dels programes de doctorat iniciats el
curs 2000-2001.

5. S’aprova la proposta d’organització d’ensenyaments de postgrau i cursos
d’extensió universitària per al curs 2001-2002.

Ensenyaments de Postgrau

Sistemes Informàtics Departament d’Enginyeria Informàtica i
Màster Matemàtiques. Servei de Tecnologia Química

Prevenció de Riscos Laborals (MPRL) Departament d’Enginyeria Química/ Servei de
Màster Tecnologia Química

Gestió d’Empreses (MBA) Departament d’Enginyeria Química/ Facultat
Màster de Ciències Econòmiques i Empresarials/

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

Atenció Prehospitalària Urgent Departament d’Infermeria
Màster

Traducció i Localització Angleses
/ Traslations And Localization Departament de Filologia Anglogermànica
Màster

Intervenció Socioeducativa per a
la Inserció Social, Escolar, i Laboral
de Col·lectius en Conflicte Social. Departament de Pedagogia
Màster

Química Experimental 1ª edició Departament de Química Analítica i Química
Màster Orgànica/ Química Física i Inorgànica

Química Experimental 2a edició Departament de Química Analítica i Química
Màster Orgànica/ Química Física i Inorgànica

Logística Integral Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Màster Química/Servei de Tecnologia Química

Gestió d’Empreses Turístiques:
Hostelatges, Restauració i Oci Facultat de Ciències Econòmiques i
Màster Empresarials

Aplicació de la Medicina Naturista
en la Terapèutica Moderna Departament d’Infermeria
Diploma

Atenció Prehospitalària Urgent Departament d’Infermeria
Diploma

Gestió d’Infermeria en el Marc de la
Direcció per Processos Departament d’Infermeria/Escola Universitària
Diploma “Verge de la Cinta”

Postgrau en Traducció i Localització
Angleses/ Postgraduate Diploma Departament de Filologia Anglogermànica
in Traslations and Localization
Diploma

Tècniques de la Mediació de la
Maduresa en el Nen Departament de Medicina i Cirurgia.
Diploma Unitat de Pediatria

Curs de Formació en la Pràctica
Psicomotriu
Autcouturier Preventiva i Educativa Departament de Pedagogia
Diploma

Intervenció Socioeducativa per a la
Inserció Social, Escolar i Laboral de
Col·ectius en Conflicte Social. Departament de Pedagogia
Diploma

Gestió de Recursos Humans Departament de Psicologia
Diploma
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Intervenció Psicomotriu en Clínica
i Aprenentatge Departament de Psicologia
Diploma

Logística Aplicada a Compres i
Producció Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Diploma Química/Servei de Tecnologia Química

Logística Aplicada a Distribució i
Emmagatzematge Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Diploma Química/Servei de Tecnologia Química

Turisme a les Terres de l’Ebre Facultat de Ciències Econòmiques i
Diploma Empresarials/Departament de Gestió

d’Empreses/ Departament d’Història i
Geografia

Prevenció de Riscos Laborals:
Dspecialitat en Medicina, Departament d’Enginyeria Química/Servei
Ergonomia i Psicosociologia Aplicada deTecnologia Química
Certificat d’aprofitament

Prevenció de Riscos Laborals:
Especialitat en Seguretat en el Departament d’Enginyeria TreballQuímica/
Servei de Tecnologia Química
Certificat d’aprofitament

Prevenció de Riscos Laborals.
Gestió, Formació i Departament d’Enginyeria Química/ Servei de
Informació Aplicades a la Prevenció Tecnologia Química
Certificat d’aprofitament

Enginyeria dels Olors, Sorolls,
Vibracions i Radiacions Departament d’Enginyeria Química/ Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Enginyeria dels Residus Sòlids Departament d’Enginyeria Química/ Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Avaluació i Tractament de les
Alteracions de la Deglució Departament d’Infermeria
Certificat d’aprofitament

Emergències i Castàstrofes Departament d’Infermeria
Certificat d’aprofitament

Nutrició i Equilibri Vital: des de la
Perspectiva Naturista i la Medicina
Tradicional Xinesa Departament d’Infermeria
Certificat d’aprofitament

Traducció Literària Anglesa/
Literary Traslation Departament de Filologia Anglogermànica
Certificat d’aprofitament

Traducció Tècnica Anglesa/
Technical Traslation Departament de Filologia Anglogermànica
Certificat d’aprofitament
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Curs d’Extensió Universitària

Prevenció de Riscos Laborals Departament d’Enginyeria Química/Servei de
(Nivell Intermedi) Tecnologia Química
Diploma

Gestió d’Empreses Departament d’Enginyeria Química/ Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials/

Servei de Tecnologia Química

Gestió d’Empreses Turísiques:
Hostalatge, Restauració i Oci Facultat de Ciències Econòmiques i
Diploma Empresarials

Mercats i Productes Financers Facultat de Ciències Econòmiques i
Diploma Empresarials / Departament de Gestió

d’Empreses

Turisme a les Terres de l’Ebre Facultat de Ciències Econòmiques i
Diploma Empresarials / Departament de Gestió

d’Empreses/ Departament d’Història i
Geografia

Gestió de Processos Departament d’Enginyeria Química/Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Introducció al Model EFQM
d’Excel·lència Departament d’Enginyeria Química/Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Planificació Estratègica Departament d’Enginyeria Química/Servei de
Certificat d’aprofitament Tecnologia Química

Emergències i Castàstrofes Departament d’Infermeria
Certificat d’aprofitament

Intervenció Socioeducativa per
a la Inserció Social, Escolar i
Laboral de Col·lectius en Conflicte Departament de Pedagogia
Social
Certificament d’aprofitament

6. S’aprova la proposta de candidats als premis extraordinaris de doctorat
corresponent al curs 1999-2000.

7. S’aprova la sol·licitud de títol de Doctor corresponent a :

Departament de Pedagogia
Sr. José Antonio Morán Vega

8. S’aproven els trasllats d’alumnes de doctorat corresponents a:

Departament d’Història i Geografia
Sr. Òscar Saladié Borràs

Departament d’Antropologia Social i Filosofia
Sr. Àngela Pallarès Martí

9. S’aprova el programa de doctorat interuniversitari i internacional Dinàmiques
Mediambientals, Humanes i de Comportament, del Departament d’Història i
Geografia.
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PRESES DE POSSESSIÓ

/ Preses de possessió

Presa de possessió de la Junta de Govern 7 de maig de 2001

NOM I COGNOMS CÀRREC DATA (nomenament)

DRA. JOSEPA CANALS SANS Directora del Dept. de Psicologia 13 de març de 2001

DRA. MARIA CINTA BLADÉ SEGARRA Directora del Dept. de Bioquímica i Biotecnologia 29 de març de 2001

SRA. M. DOLORS ROIGÉ RIOLA Secretària del Dept. de Pedagogia 12 de març de 2001

DR. ANDREU VIGIL COLET Secretari del Dept. de Psicologia 13 de març de 2001

DRA. M. JOSEPA SALVADÓ ROVIRA Secretària del Dept. de Bioquímica i Biotecnologia 29 de març de 2001

DRA. ROSA SOLÀ I ALBERICH Vicerectora d'Investigació i Relacions Internacionals   1 de març de 2001

DR. ESTANISLAU PASTOR I MALLOL Secretari General   1 de març de 2001

DRA. JOANA ZARAGOZA GRAS Vicerectora de Comunitat Universitària   1 de març de 2001

DR. F. XAVIER RIUS FERRÚS Vicerector de Política Científica i Doctorat   1 de març de 2001

Presa de Possessió del personal docent a la Junta de Govern 28 de juny de 2001

NOM I COGNOMS DEPARTAMENT CATEGORIA DATA PP (nomenament)

DR. JOAN CASANOVAS CODINA HISTÒRIA I GEOGRAFIA TU 18 de maig de 2001

Presa de possessió dels càrrecs a la Junta de Govern 28 de juny de 2001

NOM I COGNOMS CÀRREC DATA PP (nomenament)

DR. JOSEP FONT CAPAFONTS Sotsdirector de l’Escola Tècnica 1 de maig de 2001

d’Enginyeria Química

SR. ALFONSO GONZÁLEZ BONDIA Secretari de la Facultat de Ciències Jurídiques 15 de juny de 2001
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