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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 26 DE JUNY DE 2002

Informe del Rector

CONSTITUCIÓ DEL CLAUSTRE 

Atès que el mandat del Claustre finalitzava el passat dia 20 de maig de 2002, i en fun-
ció de la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 6/2001 d’Universitats que diu:
“En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
cada Universidad procederá a la constitución del Claustro Universitario conforme a lo
dispuesto en esta Ley, para la elaboración de sus Estatutos. La Junta de Gobierno regu-
lará la composición de dicho Claustro y la normativa para su elección. En el citado
Claustro, que tendrá un máximo de trescientos miembros, estarán representados los dis-
tintos sectores de la comunidad universitaria, siendo como mínimo el cincuenta y uno
por ciento de sus miembros funcionarios doctores de los cuerpos docentes universita-
rios“, la Junta de Govern de la URV, reunida en sessió el dia 9 d’abril, va aprovar la
composició del nou Claustre i el procediment per a l’elecció dels representants de la
comunitat universitària. La Junta va decidir que el Claustre tindria un total de 203 mem-
bres, 3 nats i 200 representants, el 51% dels quals correspondria als funcionaris doc-
tors, l’11% a la resta de personal docent, el 12% al PAS i el 26% als estudiants, amb
una distribució d’escons que garantia la proporcionalitat dels col·lectius. El passat dia
20 de maig van tenir lloc les eleccions a representants al Claustre i el 26 de juny es
constitueix el Claustre per començar la seva activitat. En les eleccions del dia 20 van ser
coberts 179 llocs de representació, i van quedar vacants un de professor i 20 d’estudi-
ants; per tant, el Claustre té actualment 182 membres.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CLAUSTRE 

Tot òrgan col·legiat necessita un reglament per funcionar. Fins ara el Claustre, del perí-
ode LRU, tenia un reglament que va permetre un bon funcionament d’aquest òrgan, i
per això el rector proposa adoptar el mateix reglament, modificat en tres punts con-
crets. El primer, donant veu als vicerectors que no tenen la condició de claustrals, ja
que la LOU obliga que tots els membres del Claustre tinguin la condició d’electes, i el
reglament sense modificar portaria al fet que algun vicerector no pogués tenir ni tan
sols veu al Claustre, la qual cosa és una incongruència. 

El segon punt fa referència a la mesa del Claustre, on es proposa una petita modifi-
cació per donar cabuda al col·lectiu de professors no funcionaris doctors i, per tant, a
tots els estaments del Claustre, i un canvi en el procediment d’elecció passant del sor-
teig que teníem estipulat a una elecció dels membres de la mesa, perquè així podrà
exercir millor les funcions de direcció i preparació de les sessions del Claustre. 

El tercer punt consisteix a suprimir el títol de reforma dels Estatuts, ja que aquest
Claustre té funcions constituents i, doncs, no sembla necessari preveure la modificació
dels Estatuts vigents. 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA DEL CLAUSTRE 

Segons el reglament, han de presentar-se com a candidats dos professors, un dels quals
ha de ser funcionari doctor, dos estudiants i un membre del PAS, i han de ser escollits
pels respectius col·lectius. 

El candidat més votat serà el membre titular de la mesa i els dos següents més votats
seran els membres suplents per a cada col·lectiu. 

Els membres de la mesa elegits són: 
Professors Dr. funcionaris: Dra. Esther Forgas; suplent: Dr. Josep Ramon Fuentes 
Altres Professors: Dr. Frederic Adan; suplent: Sra. Maria Ferrater
PAS: Sra. Montse Garcia Gonzàlvez; suplents: Sra. Sara Gimeno Vila, Sra. Cristina

Fornos Español.
Alumnes: Sra. Mireia Puche Gonzàlvez, Sr. Antonio Ruiz Ortiz; suplents: Sr. Àngel

Gonzàlez Benito, Sra. Eva Rodríguez Müssinger.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE GOVERN

El doctor Arola presenta als membres del Claustre el seu programa de govern, la trans-
cripció literal del qual és la següent:

“El passat 20 de maig acabava el període de quatre anys de govern que el Claustre
universitari m’havia encomanat, la qual cosa comportava l’obligatorietat de convocar
unes noves eleccions a rector de la URV. Donada la vigència de la nova llei orgànica
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que regula el funcionament de les universitats, la LOU, les eleccions s’havien de fer per
primer cop a la nostra universitat mitjançant un procés de sufragi universal. Tots vostès
saben que el mateix dia 20 de maig van tenir lloc les corresponents eleccions, a les
quals em vaig presentar sol i en les quals vaig obtenir la confiança majoritària de la
comunitat universitària.

Segons la LOU, el Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat
universitària i té com a funció principal, a banda d’elaborar els Estatuts, la convoca-
tòria d’eleccions de rector abans d’esgotar el seu mandat, mitjançant la presentació i
aprovació d’una moció de censura (article 16 de la LOU). Encara que la llei no en
parla, i que els Estatuts estan per fer, entenc que d’aquesta competència se’n deriva
una funció clara del Claustre: fer el seguiment de l’acció de govern del rector. És a
dir, la comunitat universitària escull el rector i els seus representants, reunits en
Claustre, fan el seguiment de la seva actuació i poden cessar-lo amb una majoria
qualificada.

Perquè el Claustre pugui exercir adequadament aquesta competència, crec que és
imprescindible fer una presentació formal del programa de govern davant el Claustre, i
per això he inclòs aquest punt a l’ordre del dia de la sessió d’avui.

Altrament, en el programa electoral m’havia compromès a mantenir el Claustre com
a fòrum de discussió política de la Universitat i per això, també, la presentació del pro-
grama es fa necessària.

Si bé durant el període de campanya electoral ja vaig tenir ocasió de presentar a
tota la comunitat universitària el programa de govern que configurava la meva proposta
electoral, i per tant tots vostès van poder conèixer els punts que determinaran la nostra
política els propers quatre anys, em permetran que de forma breu en faci un resum a
continuació.

En el període de govern anterior vam treballar per aconseguir un projecte sostenible
d’universitat pública i de qualitat.

La tasca feta ens ha permès superar la fase de creixement i consolidar-nos com una
universitat investigadora, que té plantejada la qualitat com a estratègia i que s’ha con-
vertit en referent i motor cultural del nostre territori.

Ara comença una nova etapa, que és especialment important per al futur de la insti-
tució. Ja no és moment de treballar per a la sostenibilitat, perquè el nostre projecte ja és
sostenible. És moment de treballar per assolir l’eficàcia dels nostres processos, per
aconseguir ser una universitat innovadora, capdavantera en docència i en investigació,
per atènyer uns nivells de qualitat que ens mantinguin com una universitat de primera
línia al nostre país i ens permetin optar a ser un referent en l’espai europeu d’educació
superior i de recerca. Per fer-ho possible, hem preparat un projecte que es planteja com
a objectius principals els següents punts:

1. Elaborar uns nous Estatuts que facilitin la consecució dels objectius i els posicio-
naments de futur que la URV defineixi, orientats a excel·lir en la raó de ser i a satisfer
les necessitats i expectatives de la societat i dels ciutadans als quals van dirigides les
nostres activitats.

2. Plantejar una oferta acadèmica que permeti desplegar el mapa d’ensenyaments
aprovat pel Claustre, que faci permeables i interdisciplinaris els nostres ensenyaments i
que obri decididament les portes a la formació permanent.

3. Definir un pla estratègic de la docència i desplegar un pla d’acció que permeti
centrar els esforços col·lectius en un projecte educatiu innovador, que faci seu la
màxima d’ensenyar a aprendre i que configuri els estudiants i la seva formació i apre-
nentatge com la part nuclear de tota l’activitat universitària.

4. Desplegar el pla estratègic de la recerca aprovat pel Claustre i fomentar la transfor-
mació del coneixement en innovació, per consolidar-nos com una universitat investiga-
dora i fer més evidents a la societat els fruits de les nostres aportacions al coneixement i
al desenvolupament.

5. Orientar progressivament la nostra activitat docent i investigadora per poder
incorporar-nos plenament a l’espai comú europeu de formació superior i recerca.

6. Emfatitzar el paper de la URV al territori com a referent i motor cultural i com a
agent que faciliti la igualtat i la solidaritat entre les persones.

7. Elaborar un pla director dels recursos humans per respondre a les necessitats de
futur de la docència, investigació i gestió, i per definir les condicions de treball, l’orga-
nització, motivació, formació i responsabilitats del personal de la Universitat

8. Elaborar un pla estratègic de la gestió i l’administració, que permeti millorar pro-
gressivament l’eficàcia i l’eficiència del nostre servei públic.

El programa presentat a la comunitat universitària argumenta i planteja tot un seguit
d’actuacions a desenvolupar, que de forma sintètica i seguint el programa resumit que
es va repartir a tots els universitaris durant la campanya electoral, passo a enumerar tot
seguit.
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Pel que fa a l’organització, aprofitarem l’oportunitat d’haver d’elaborar uns Estatuts
per definir un nou model organitzatiu que respongui als objectius i posicionaments de
la URV i impulsarem, en el procés d’elaboració dels Estatuts, un debat participatiu i de
consens entre tots els membres de la comunitat universitària.

Pel que fa a la docència, plantejarem una oferta docent que combini les necessitats
formatives dels estudiants i de la societat, posant un especial èmfasi en la formació per-
manent, i impulsarem, mitjançant un pla estratègic de la docència, un projecte educa-
tiu en el qual l’estudiant sigui el centre d’un procés d’aprenentatge innovador i de
qualitat, i el professorat tingui la motivació, el reconeixement i els recursos necessaris
per esdevenir el motor del projecte.

Amb relació a la recerca, implantarem una política que faciliti la flexibilització de
la dedicació a la recerca dels investigadors, potenciï la incorporació de personal qua-
lificat i millori els recursos materials i de suport. També ens proposem crear una Escola
de Doctorat per potenciar, com a projecte institucional, la qualitat de l’aprenentatge
dels doctorands, fomentar l’atracció d’estudiants d’arreu i gestionar els programes i les
activitats; i pel que fa a la transferència, potenciarem els grups de recerca que centrin
la seva activitat en R+D+I, i facilitarem el suport i la formació adequada als investiga-
dors, alhora que consolidarem la Fundació URV i els centres d’innovació, i impulsa-
rem la creació del Parc Científic i Tecnològic en cooperació amb els agents socials i
econòmics.

Quant al paper de la URV en el territori, enfortirem les relacions amb els agents
socioeconòmics en col·laboració amb el Consell Social, mantindrem el compromís de
ser una universitat pública vinculada al territori i potenciarem una política cultural
activa i la plena integració de la URV en la societat, fomentant les aules universitàries,
acostant la URV als ciutadans, promovent la incorporació d’estudiants provinents de
grups minoritaris i països en desenvolupament, i consolidant la Comissió URV Solidària
i l’Oficina del Voluntariat.

Ens proposem també impulsar una política internacional activa, i per això elabora-
rem un pla d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior prioritzant l’acreditació
de les titulacions i concretarem una estratègia que faciliti la participació de la URV en
el VI Programa marc i en l’espai europeu de recerca.

Pel que fa a la comunitat universitària, i començant pels estudiants, orientarem
l’activitat docent i els serveis a les necessitats dels estudiants abans, durant i després de
la seva estada a la URV. Afavorirem que s’involucrin activament en l’èxit de la URV i en
la qualitat de les seves prestacions, promovent la creació de consells d’usuaris dels ser-
veis i la seva implicació en els àmbits de participació.

Pel que fa al personal, definirem consensuadament un pla director de recursos
humans (PDI i PAS) que integri en els objectius i posicionaments de la URV les activi-
tats, la formació i la promoció de les persones. Mes concretament en relació amb el
PDI, impulsarem, mitjançant el pacte de dedicació, el reconeixement de totes les acti-
vitats del personal acadèmic com a base per gestionar una dedicació flexible i compro-
mesa amb els objectius col·lectius i redefinirem, en el marc de les noves lleis estatal i
catalana, una política pròpia de personal acadèmic adaptada a les necessitats de la
URV i revisarem la plantilla d’acord amb els nous condicionants.

Finalment, pel que fa al PAS, desenvoluparem una política d’incentius i de pro-
moció vinculada a les competències professionals del PAS i adaptarem la plantilla de
PAS a les noves necessitats organitzatives i de gestió, dins el marc d’una economia
sostenible.

Des del punt de vista de la gestió, consolidarem el sistema integrat de gestió com a
forma de dirigir la URV basat en la planificació, l’avaluació i la qualitat, i millorarem la
gestió i l’administració incrementant la qualitat i l’agilitat operativa i optimitzant els
processos més importants de suport a l’activitat docent i investigadora.

En relació als recursos, mantindrem una estructura econòmica solvent i equilibrada
i procurarem un finançament adequat a les nostres necessitats, així com l’agilització del
pla d’inversions, i endegarem el pacte de finançament amb els centres i els departa-
ments com a mecanisme de coresponsabilitat econòmica i de priorització d’objectius.

Altrament, reforçarem l’ús de les noves tecnologies en els processos d’ensenya-
ment-aprenentatge i completarem la configuració del Campus Virtual, i desenvolupa-
rem la universitat digital per facilitar l’accés als serveis, la compartició del coneixement
i la comunicació.

Fins aquí la síntesi de les principals actuacions previstes per al període 2002-2006,
actuacions que configuren un programa ambiciós i alhora realista, la realització del
qual dependrà força de les decisions que vagi prenent el Consell de Govern i el Claus-
tre, perquè només amb l’acord i la implicació majoritària de tots els universitaris serà
possible afrontar els diversos aspectes enumerats.

Pretén, també, ser un programa flexible, que en força aspectes quedi obert, per-
què pugui ser ajustat progressivament a la realitat de les actuacions possibles. En
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aquest sentit, el Claustre i la presentació dels successius informes anuals de gestió
han de ser, respectivament, l’òrgan i els moments idonis per dur a terme aquest pro-
cés de revisió.

Per tirar endavant aquest programa, compto amb un equip d’universitaris que confi-
guren el que la LOU en diu Consell de Direcció, equip que està estructurat per poder
donar resposta als reptés plantejats i que està format per:

Francesc Xavier Grau Vidal Vicerector d’Ordenaçió Acadèmica i Professorat
Mercè Gisbert Cervera Vicerectora de Docència i Noves Tecnologies
Xavier Çorreig Blanchar Vicerector de Política Científíca
Rosa Solà Alberich  Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries
Joana Zaragoza Gras Vicerectora de Comunitat Universitària
Antoni Gonzàlez Senmartí Vicerector de Campus i Relacions Institucionals
Agustí Segarra Blasco Vicerector de Qualitat i Planificació
Antoni Pigrau Solé Secretari general 
Manuel Molina Clavero Gerent
També, i per a temes estratègics del proper període, he nomenat les següents per-

sones:
Francesc Xavier Rius Ferrús Delegat del rector per al Doctorat
Rosa Caballol Lorenzo Delegada del rector per a les Relacions Internacionals
Maria Bargalló Escrivà Delegada del rector per als Estudiants
No vull acabar aquesta sintètica presentació del programa sense un posiciona-

ment per nosaltres important de cara al govern de la Universitat. El nostre compro-
mís d’implicar tots els universitaris en la presa de decisions, i que el diàleg, la
transparència, la no-discriminació, el consens i la coresponsabilitat siguin les regles
de joc a la Universitat, és ferm i serà la base de la gestió i de l’activitat de govern.
Tenim la clara voluntat d’acomplir els compromisos contrets en la proposta d’actua-
ció presentada a la comunitat universitària i ens posarem a treballar immediatament
per aconseguir-ho.

Els vull agrair un cop més, als qui són aquí i a tota la comunitat universitària, que
hagin confiat en nosaltres perquè siguem al capdavant de la Universitat els propers qua-
tre anys, i espero que sabré respondre a la confiança que m’han atorgat. Tal com vaig
dir en el moment de prendre possessió i d’assumir la responsabilitat que la comunitat
universitària m’ha encomanat, reitero el meu compromís de continuar treballant per
una universitat pública i de qualitat i d’exercir com a rector de totes les persones que
estudien i treballen a la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies.“

APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ D’ESTATUTS 

La disposició transitòria segona, punt 1, de la LOU diu: “El Claustro universitario ele-
gido elaborará los Estatutos, de acuerdo con el procedimiento y con el régimen de
mayorías que el mismo establezca, en el plazo máximo de nueve meses a partir de su
constitución. Transcurrido este plazo sin que la Universidad hubiere presentado los
Estatutos para su control de legalidad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma acordará unos Estatutos en el plazo máximo de tres meses.“ 

Per tant, escau aprovar un procediment per a l’elaboració i aprovació dels Estatuts.
Es presenta una proposta basada en la que es va utilitzar per elaborar els Estatuts vigents
a la URV. 

El procediment proposat es basa a definir una ponència que prepararà el projecte,
que en la nostra proposta es configura com l’equip rectoral, projecte que serà donat a
conèixer a tota la comunitat universitària perquè mitjançant els seus representants, els
membres del Claustre, pugui formular esmenes o textos alternatius. Les esmenes o tex-
tos alternatius es discutiran i analitzaran en una comissió del Claustre formada per la
ponència i una representació proporcional dels col·lectius que formen el Claustre. El
text resultant, amb les esmenes que obtinguin un 20% de vots, passaran després al ple
del Claustre, que haurà de discutir i aprovar els Estatuts segons el règim de majories que
la proposta presentada estableix. És un procediment que vol ser operatiu i participatiu i
que permet que tota la comunitat universitària s’impliqui en el procés d’elaboració i
aprovació dels Estatuts, amb l’objectiu que puguin ser un instrument eficaç per regular
l’organització i el funcionament de la nostra Universitat.

ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ESTATUTS 

Creada la Comissió d’Estatuts, correspon elegir-ne els membres. L’elecció cal realitzar-
la per i entre els membres de cadascun dels col·lectius, perquè encara que no estigui
explícit a la normativa, per la lògica de l’origen dels membres del Claustre, escollits per
i entre els seus col·lectius com determina la LOU, és el procediment pertinent. Els
membres a elegir seran, doncs: 
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Personal acadèmic: 18 representants Funcionaris Altre personal
doctors acadèmic 

Agrupació A
Departaments de Medicina i Cirurgia, Ciències 2 1 
Mèdiques Bàsiques i Infermeria 

Agrupació B 
Departaments d’Antropologia Social i Filosofia, 4 1
Filologia Anglogermànica, Filologia Catalana,
Filologies Romàniques, Història i Geografia, Pedagogia
i Psicologia 

Agrupació C
Departaments de Dret, Economia i Gestió d’Empreses 3 1 

Agrupació D 
Departaments de Bioquímica i Biotecnologia, 5 1
Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
Automàtica, Enginyeria Informàtica i Matemàtiques,
Enginyeria Química, Química Física i Inorgànica, i 
Química Analítica i Química Orgànica

Estudiants: 10 representants d’ensenyaments diferents, almenys un dels quals de ter-
cer cicle. 

PAS: 6 representants
En les reunions dels col·lectius han resultat elegides les següents persones:

Professorat:
Agrupació A: Dra. Verònica Piera, Dr. Antoni Castro, Sra. Roser Ricomà
Agrupació B: Dr. Bonifacio Gimenez, Dra. Josepa Canals, Dr. Josep Oliveras, Dr.

Jordi Jané, Sra. Elena de Ortueta
Agrupació C: Dra. Misericòrdia Carles, Dr. Antoni Terceño, Dr. Jaume Vernet, Dr.

Federico Adan
Agrupació D: Dr. Xavier Rius, Dr. Josep Guasch, Dr. Josep Domingo, Dra. Josepa

Salvadó, Dr. Josep A. Ferré, Sr. Josep Ramon López

Alumnes:
Sr. Jordi Carbonell, Sra. Sara Esteban, Sr. Lluís Fernández, Sr. Martín Bomio, Sra.

Raquel Rabadà, Sra. Eva Rodríguez, Sr. Antonio Sánchez, Sr. Albert Soler, Sr. Jordi Tar-
ragó, Sra. Elisabet Xifré

PAS:
Sr. Sergi Cavallé, Sra. Rosa Duran, Sra. Patrícia Olivé, Sr. José L. Valdivieso, Sra. Alí-

cia Pasca, Sra. Cristina Fornos Español

ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL CLAUSTRE AL CONSELL DE GOVERN 
PROVISIONAL

La LOU, en la seva disposició transitòria segona, punt 1, diu:
“Elegido el Claustro universitario a que se refiere el párrafo primero, se constituirá un

Consejo de Gobierno provisional de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.“ 
Per poder constituir el Consell de Govern, el Claustre ha d’elegir els seus representants.
El Consell de Govern té la composició i funcions que regula la LOU:
“Artículo 15. Consejo de Gobierno 
1. El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad: Establece las

líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices y proce-
dimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, inves-
tigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los presupuestos, y ejerce
las funciones previstas en esta Ley y las que establezcan los Estatutos,

2. El Consejo de Gobierno estarà constituido por el Rector, que lo presidirá, el
Secretario General y el Gerente y un máximo de cincuenta miembros de la propia
comunidad universitaria. De éstos, el 30 por ciento será designado por el Rector; el 40
por ciento elegido por el Claustro, de entre sus miembros, reflejando la composición de
los distintos sectores del mismo, y el 30 por ciento restante elegido o designado de
entre Decanos de Facultad, Directores de Escuela y Directores de Departamento e Insti-
tutos Universitarios de Investigación, según establezcan los Estatutos. Además, serán
miembros del Consejo de Gobierno, tres miembros del Consejo Social, no pertenecien-
tes a la propia comunidad universitaria.“

La disposició transitòria de la LOU, en el punt 4, diu:
“4. Hasta la publicación de los Estatutos a que se refiere el apartado 1, la Junta de

Gobierno o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Universidad adoptará las normas
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oportunas para la aplicación de lo establecido en la presente Ley en todo aquello en
que los actuales Estatutos se opongan a la misma.“

En funció d’aquesta disposició, la Junta de Govern s’ha reunit el 26 de juny, abans
del Claustre, i ha aprovat la composició i el procediment d’elecció dels representants
del Claustre al Consell de Govern, que tindrà el màxim de membres permesos, un total
de 50, i per això 20 membres, el 40%, han de ser escollits immediatament. 

La Junta de Govern ha aprovat la següent distribució dels 20 membres: 
i) 12 representants del professorat, dels quals 10 seran professors funcionaris doc-

tors i 2 de la resta de personal docent i investigador. En tot cas es garantirà una repre-
sentació de cadascuna de les agrupacions definides en la disposició addicional tercera
dels Estatuts de la URV.

j) 5 representants dels estudiants pertanyents a ensenyaments diferents, dels quals
un serà de tercer cicle.

k) 3 representants del personal d’administració i serveis.
El rector informa que, tal com preveu la LOU, s’ha de constituir un Consell de

Govern provisional per la qual cosa el Claustre ha d’escollir els seus representants, a
continuació detalla la seva composició.

El rector dóna la paraula al secretari general perquè organitzi el procés. El Dr.
Pigrau dóna les indicacions pertinents als presents i es procedeix a la votació per
col·lectius. A continuació el secretari general llegeix el nom dels membres que han
estat elegits per cada col·lectiu.

Professorat: 
Agrupació A: Dr. Francesc Vidal
Agrupació B: Dra. Misericòrdia Camps, Dr. Enric Olivé, Dr. Jordi Jané
Agrupació C: Dr. Ignasi Brunet, Dr. Joan Anton
Agrupació D: Dr. Josep Guasch, Dr. Xavier Farriol, Dr. Josep Domingo, Dr. Francesc

Borrull
Resta de personal docent i investigador: Sra. Roser Ricomà i Sra. Maria Ferrater

Alumnes: 
3er cicle: Sr. Àngel González

Altres cicles: Sra. Blanca Barrios, Sr. Jorge Cugat, Sr. Antoni Ruíz, Sra. Sara Esteban
PAS: Sra. Rosa García. Sra. Patrícia Olivé, Sr. José L. Valdivieso 
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Disposicions

1  S’aprova la modificació del Reglament del Claustre que afecta els articles 21, 31 i
el títol VII, el qual queda derogat, amb el resultat de la votació següent:

Vots a favor: 121
Vots en contra: 0
Abstencions: 3

REDACTAT DELS ARTICLES MODIFICATS

ARTICLE 21 
Les sessions del Claustre seran obertes a qualsevol membre de la comunitat università-
ria. Tindran accés a la sala de reunions, a més dels seus membres de dret, els membres
del Consell Social, el/la síndic/a de greuges, un representant de cada associació d’estu-
diants i aquelles persones que ho comuniquin prèviament a la Secretaria General fins a
un màxim de 30. No obstant això, les sessions o el debat d’una qüestió concreta es res-
tringiran als membres de dret quan aquests ho acordin per majoria simple.

Els vicerectors que no són membres electes del Claustre Universitari hi podran assis-
tir amb veu i sense vot. Les altres persones que assisteixin a les sessions del Claustre
sense ser-ne membres de dret ho faran sense veu ni vot.

ARTICLE 31
Les sessions del Claustre seran dirigides i coordinades per una Mesa constituïda pel rec-
tor/a, el secretari/a general de la Universitat, dos professors, un dels quals ha de ser fun-
cionari doctor, dos estudiants i un membre del personal d’administració i serveis.
Excepte el rector/a, o vicerector/a en qui delegui, i el secretari/a general, la resta dels
membres de la Mesa i el seus suplents seran elegits, d’entre els membres claustrals pre-
sents, pels respectius col·lectius.

Si algun dels membres de la Mesa perd la condició de claustral, serà substituït per
un altre representant elegit pel mateix col·lectiu.

Queda derogat el Títol VII sobre la “Reforma dels Estatuts“.

2  S’aprova el procediment per a l’elaboració d’Estatuts, amb el resultat de la vota-
ció següent:

Vots a favor: 105
Vots en contra: 1
Abstencions: 11

PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ D’ESTATUTS

La Disposició Transitòria Segona de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats disposa que “el Claustre universitari elegit elaborarà els Estatuts, d’acord
amb el procediment i amb el règim de majories que el mateix estableixi, en el termini
màxim de nou mesos a partir de la seva constitució.”

D’acord amb la disposició esmentada, el Claustre de la URV adopta el següent Pro-
cediment.

Capítol I. La Comissió d’Estatuts

ARTICLE 1. PONÈNCIA D’ESTATUTS

1. La ponència està formada per l’equip rectoral. La ponència prepararà el text de
l’avantprojecte d’Estatuts i en donarà coneixement al conjunt de la comunitat univer-
sitària.

2. La ponència exercirà les funcions de defensa de l’avantprojecte d’Estatuts davant
la Comissió d’Estatuts i, d’acord amb el resultat de la corresponent discussió, en prepa-
rarà la redacció definitiva.

3. Un cop aprovat per la Comissió d’Estatuts, la ponència exercirà les funcions de
defensa del projecte d’Estatuts davant el ple del Claustre i, d’acord amb el resultat de la
corresponent discussió, en prepararà la redacció definitiva.

ARTICLE 2. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTATUTS

1. La Comissió d’Estatuts del Claustre de la URV estarà formada per: 
a) El rector de la URV, que la presidirà.
b) El secretari general, que n’exercirà la secretaria.
c) El gerent.
d) Els vicerectors que tinguin la condició de membres del Claustre.

Núm. 1-2
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e) 18 representants del professorat, 14 dels quals seran professors funcionaris doc-
tors, que es distribuiran, atenent a la disposició addicional tercera dels Estatuts de la
URV, de la manera següent:

◆ agrupació A: 3 representants (2 funcionaris doctors)
◆ agrupació B: 5 representants (4 funcionaris doctors)
◆ agrupació C: 4 representants (3 funcionaris doctors)
◆ agrupació D: 6 representants (5 funcionaris doctors)
f ) 10 representants dels estudiants, que siguin d’ensenyaments diferents. En tot cas

es garantirà una representació als estudiants de tercer cicle.
g) 6 representants del personal d’administració i serveis.
2. Els vicerectors que no tinguin la condició de claustral i un representant del Con-

sell Social que no pertanyi a la comunitat universitària podran assistir a les reunions de
la Comissió amb veu i sense vot.

ARTICLE 3. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D’ESTATUTS

1. La Comissió discutirà l’avantprojecte d’Estatuts presentat per la ponència, així
com totes les esmenes presentades pels membres del Claustre.

2. Es podran presentar esmenes a la totalitat o esmenes parcials al text d’articles
concrets de l’avantprojecte. Són esmenes a la totalitat les que facin referència a l’opor-
tunitat o principis del document i postulin la devolució a l’òrgan que el presenta, o les
que proposin un text alternatiu global. Les esmenes parcials hauran de ser de supressió,
modificació o addició i hauran d’incloure en els dos darrers casos el text alternatiu.

3. Finalment la Comissió adoptarà un projecte d’Estatuts que traslladarà al Claustre,
juntament amb les esmenes que hagin tingut un suport mínim d’un 20% dels membres
de la Comissió o la unanimitat dels representants del personal d’administració i serveis
quan es tracti de temes propis d’aquest col·lectiu.

ARTICLE 4. MESA DE LA COMISSIÓ D’ESTATUTS

1. Es constituirà una Mesa de la Comissió, presidida pel rector o vicerector en qui
delegui, de la qual en formaran part el secretari general, dos professors, dos estudiants i
un membre del personal d’administració i serveis.

2. La Mesa dirigirà i ordenarà el debat de la Comissió i decidirà el procediment de
discussió dels textos i les esmenes que s’hagin presentat, prenent les mesures que cre-
gui convenients per al desenvolupament normal de les sessions.

3. El president pot delegar en qualsevol membre de la Mesa la moderació de les ses-
sions.

ARTICLE 5. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESTATUTS

1. La Mesa sotmetrà a votació individual cada article del projecte d’Estatuts. Es
requerirà la majoria de vots favorables.

2. Finalment es procedirà a la votació global del projecte d’Estatuts. El projecte serà
aprovat si obté el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Comissió.

Capítol II. L’elaboració i l’aprovació dels Estatuts

ARTICLE 6. TRAMESA DEL PROJECTE D’ESTATUTS

El projecte aprovat per la Comissió, així com el text de les esmenes esmentades a l’arti-
cle 3 serà tramès a tots els membres del Claustre, com a mínim quinze dies abans de la
sessió del Claustre. Igualment se’n donarà coneixement al conjunt de la comunitat uni-
versitària.

ARTICLE 7. EL DEBAT EN EL PLE DEL CLAUSTRE

1. Cada esmena serà atribuïda a la persona que la va proposar o a la primera per-
sona signant, si n’hi ha més d’una, a la qual correspondran les facultats de defensar-la,
de retirar-la i de transaccionar-la. En cas d’impossibilitat d’assistir a la sessió en què es
debati l’esmena, aquesta persona indicarà a la Mesa, amb prou anticipació, qui la subs-
tituirà.

2. Qui tingui a càrrec la defensa del projecte disposarà d´un temps de resposta, en
què rebutjarà l´esmena o, si s’escau, la incorporarà.

3. A continuació, s’obriran dos torns tancats de paraules en els quals podran inter-
venir tots els membres del claustre que ho desitgin.

4. La durada de les intervencions serà establerta per la Mesa, a la vista de les cir-
cumstàncies.

5. Durant el debat, la Mesa podrà admetre a tràmit les esmenes escrites presentades
en aquell moment per un membre del Claustre que tinguin com a objectiu assolir un
acord entre les esmenes formulades i el text del projecte.

6. Un cop finalitzat el debat de cada article, la Mesa ordenarà les esmenes presenta-
des segons la proximitat al text del projecte. La votació es realitzarà començant per la
més allunyada.

Núm. 2
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ARTICLE 8. LES VOTACIONS

1. Les votacions seran a mà alçada amb les excepcions següents:
a) Quan ho sol·liciti una tercera part dels membres de dret assistents al Claustre.
b) Quan ho decideixi la Mesa del Claustre.
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu. Si algú entra o surt de la

sala de reunions mentre es realitza la votació, aquesta s’haurà de repetir.

ARTICLE 9. APROVACIÓ DELS ESTATUTS

1. La Mesa sotmetrà a votació individual cada article dels Estatuts. Es requerirà la
majoria de vots favorables.

2. Finalment es procedirà a la votació global el text dels Estatuts. Serà aprovat si
obté el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Claustre.

3  Es ratifica el canvi de denominació del Departament d’Antropologia Social i Filo-
sofia, que passa a denominar-se Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social, amb el resultat de la votació següent:

Vots a favor: 100
Vots en contra: 0
Abstencions: 4

Núm. 2-3
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Càrrecs i personal

4  S’aprova la composició de la Mesa del Claustre que queda constituïda de la manera
següent:

Membres nats:
Dr. Lluís Arola i Ferrer
Dr. Antoni Pigrau Solé

Professors Dr. Funcionaris:
Dra. Esther Forgas Berdet
Suplent: Dr. Josep Ramon Fuentes Gaso

Altres professors:
Dr. Frederich Adam Domènech
Suplent: Sra. Maria Ferrater Cubells

PAS:
Sra. Montse Garcia Gonzalvez
Suplents: Sra. Sara Gimeno Vila, Sra. Cristina Fornos Español

Alumnes:
Sra. Mireia Puche Gonzálvez, Sr. Antonio Ruis Ortiz
Suplents: Sr. Ángel González Benito, Sra. Eva Rodriguez Müssinger

5   S’aprova la composició de la Comissió d’Estatuts.

Professorat:
Agrupació A
Dr. Antoni Castro Salomó
Dra. Verònica Piera Lluch
Sra. Roser Ricomà Muntané
Agrupació B
Dra. Josepa Canals Sans
Dr. Jordi Jané Carbó
Dr. Bonifacio Jiménez Jiménez
Dr. Josep Oliveras Samitier
Sra. Elena de Ortueta Hilberath
Agrupació C
Dr. Federico Adan Domènech
Dra. Misericòrdia Carles Lavila
Dr. Antoni Terceño Gómez
Dr. Jaume Vernet Llobet
Agrupació D
Dr. Josep Domingo Ferrer
Dr. Josep Guasch Torres
Dr. Josep A. Ferré Vidal
Sr. Josep Ramon López López
Dra. Josepa Salvadó Rovira
Dr. Xavier Rius Ferrus

Alumnes:
Sr. Jordi Carbonell Lloret
Sra. Sara Esteban Fabregat
Sr. Lluís Fernández Alcantara
Sr. Martín-Esemi Mbomio Andeme
Sra. Raquel Rabadan Bertran
Sra. Eva Rodríguez Müssinger
Sr. Antonio Sánchez Ortiz
Sr. Albert Soler Fernández
Sr. Jordi Tarragó Pérez
Sra. Elisabet Xifré Pérez

PAS:
Sr. Sergi Cavallé Cunillera
Sra. Rosa Duran Sànchez
Sra. Patrícia Olivé Conde
Sra. Alícia Pasca Márquez
Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
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I es ratifica el resultat de l’elecció dels membres de la Comissió d’Estatuts amb els
següents vots:

Vots a favor: 127
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

6  S’elegeixen els representants del Claustre al Consell de Govern provisional.

Personal acadèmic Dr. de cossos docents universitaris (agrupació A):
Dr. Francesc Vidal Marsal

Personal acadèmic Dr. de cossos docents universitaris (agrupació B):
Dra. Misericòrdia Camps Llauradó
Dr. Jordi Jané Carbó
Dr. Enric Olivé Serret

Personal acadèmic Dr. de cossos docents universitaris (agrupació C):
Dr. Joan Anton Mellón
Dr. Ignasi Brunet Icart

Personal acadèmic Dr. de cossos docents universitaris (agrupació D):
Dr. Francesc Borrull Ballarín
Dr. Josep Domingo Ferrer
Dr. Xavier Farriol Roigés
Dr. Josep Guasch Torres

Personal acadèmic no Dr. de cossos docents universitaris i altres professors:
Sra. Maria Ferrater Cubells
Sra. Roser Ricomà Muntané

Alumnes:
Sra. Blanca Barrios Figueras
Sr. Jordi Cugat Mata
Sra. Sara Esteban Fabregat
Sr. Ángel González Benito
Sr. Antonio Ruiz Ortiz

Personal d’Administració i Serveis:
Sra. Rosa García Gonzálvez
Sra. Patrícia Olivé Conde
Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
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CONSELL DE GOVERN DE 12 DE JULIOL DE 2002

Informe del Rector

Els tres mesos darrers han comportant canvis importants a la Universitat, ja que hem
viscut el procés electoral que ha permès elegir nou Claustre, nous representants d’estu-
diants a les juntes de centres i departaments i nou rector. Procés que ha portat a la cons-
titució d’un nou equip de govern, ara anomenat Consell de Direcció, del nou Claustre
que va endegar el procés d’elaboració dels Estatuts i d’aquest nou Consell de Govern.
Han estat tres mesos intensos d’inici d’un nou període de govern a la Universitat, que
ha acabat amb la posada en marxa de les comissions delegades del Consell de Govern.
Tots els òrgans estaran renovats i organitzats per poder començar el nou curs acadèmic
amb normalitat i adaptats a la nova normativa legal. L’acte oficial d’inauguració de curs
ha de tenir lloc el proper dia 13 de setembre, amb el conferenciant convidat, el doctor
Jean-Marie Lehn, professor al Collège de France i premi Nobel de Química (De la Mati-
ère à la Vie: la Chimíe?!).

Han estat tres mesos de força activitat organitzativa, que han coincidit amb el pro-
cés habitual de preparació del nou curs: activació d’assignatures, poa’s, places de pro-
fessors, etc. que s’ha anat tractant a les comissions delegades de la Junta de Govern.

A més de la dinàmica interna pròpia de cada curs i del procés electoral, durant
aquest període s’han produït qüestions rellevants que afecten directament la nostra
Universitat i que mereixen un comentari.

Pel que fa al finançament, l’aplicació del nou model distributiu dels recursos que ha
endegat el govern de la Generalitat ha comportat a la pràctica la consolidació de la subven-
ció rebuda per l’any 2001. Se’ns reconeixen uns compromisos de 33.676.819,99€, els quals
incorporen la consolidació del total del Contracte programa 2000-2001 i en què només falta
afegir la subvenció per l’ensenyament de turisme. Ens correspon, segons el model, una sub-
venció teòrica de 33.858.062,42€, fet que comporta una diferència al nostre favor de
183.242,43€, és a dir uns 30 milions de pessetes, dels quals per enguany ens en pertoquen 6.
Per tant, el model no fa altra cosa que consolidar la subvenció que ja teníem, tot i que el Con-
tracte programa anterior queda incorporat, i per tant consolidat el total del capítol 1 actual.

S’ha iniciat la negociació sobre la part no compromesa de la subvenció estratègica,
és a dir el nou Contracte programa pel període 2002-2006, el qual parteix d’un import
anual, com a mínim, d’uns 150 milions de pessetes. Aquesta subvenció caldrà utilitzar-
la per cobrir les despeses induïdes de la posada en marxa del campus de Sescelades,
que no han quedat reconegudes en la subvenció mínima corresponent al 2001 i que
representen un total, segons consta al pressupost, de 130 milions. 

Malauradament, el nou mecanisme de finançament no ha portat enlloc, almenys
per a la Universitat Rovira i Virgili. Ens quedem amb els mateixos recursos, això sí en
bona part consolidats, però continuem a la cua de les universitats catalanes pel que fa a
pessetes per alumne, segons el darrer informe de la CRUE.

Lligat amb aquest tema, hi ha el nou Contracte programa sobre el qual estem treba-
llant. Donat el moment de l’any ens plantegem el nou contracte en dues fases, una que
abraça l’exercici 2002, que servirà de pont i que haurà de solucionar les despeses
induïdes no programades, i l’altra que abastarà el període 2003-2006, per al qual ja es
poden preveure objectius concrets. Es fixaran els objectius a partir dels quals es va defi-
nir en el programa electoral i de l’alineament amb els objectius definits en els plans
estratègics dels centres i departaments, amb la finalitat d’aconseguir un contracte rea-
lista i que realment sigui un ajut a la millora en el funcionament de la Universitat. Estem
treballant sobre la base dels següents punts suggerits per la DGU:

Objectius generals i línies d’actuació: 

◆ Formació i procés d’aprenentatge
— captació/retenció i fidelització dels estudiants
— millora del rendiment acadèmic i de l’eficàcia i eficiència del sistema
— millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge
— adequació dels estudis al marc europeu i mobilitat de la comunitat universitària 
◆ Recerca i transferència tecnològica i dels coneixements
— increment de l’activitat de recerca
—impacte dels resultats de la recerca i millora de la transferència
— doctorats de qualitat i inserció de doctors en empreses 
◆ Receptivitat i projecció social, millora serveis i internacionalització
— foment de la inserció laboral i de l’esperit innovador i emprenedor 
◆ Qualitat lingüística
— ús de la llengua catalana i competència en llengües estrangeres 
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◆ Qualitat de la gestió i dels processos
— millora de la gestió i dels processos. Diversificació finançament 
◆ Organització (URV)
— adequació canvis marc legal 
Un altre punt a assenyalar fa referència al desplegament del pla d’inversions. D’una

banda, les obres en marxa estan seguint el seu ritme; el SRCT està acabat i pendent del
lliurament de l’obra. La biblioteca de Sescelades està seguint el ritme previst i estarà
operativa el curs 2003-2004. Les obres de Medicina començaran, definitivament, de
manera immediata. Les obres de Facultat de Química i Facultat d’Enologia han sofert un
entrebanc, ja que el concurs públic per adjudicar la segona fase de les obres ha quedat
desert; desert en el primer concurs, perquè cap dels contractistes es va ajustar a la pre-
visió econòmica, i desert en el consegüent concurs incrementant un 10% que és el que
permet la llei. Ara ja hem negociat amb la DGU que permeti avançar el finançament de
la segona part del Pla d’inversions (2004-2006) a la fase actual per poder treure el con-
curs incrementant en aproximadament un 25% sobre el concurs anterior i així garantir
l’adjudicació. Tenim la conformitat verbal del Dr. Giró i espero que el concurs es pugui
tirar endavant amb rapidesa. Aquest entrebanc ha suposat un retard d’uns mesos en el
ritme de l’obra que intentarem recuperar en les fases següents. 

Pel que fa a la Facultat de Lletres, amb la mediació de l’alcalde, Sr. Nadal, hem
aconseguit un compromís del conseller d’Economia i del conseller d’Universitats per-
què se’ns avancin els recursos necessaris per tirar endavant el projecte amb l’horitzó
que abans de quatre anys la nova Facultat sigui una realitat. En paral·lel, hem parlat
amb el degà perquè la Facultat, junt amb el vicerector de Campus, treballi el dimensio-
nat i les necessitats. 

Pel que fa a la problemàtica del parc científic-tecnològic, d’una banda, i amb la
col·laboració de la CEPTA hem començat les converses amb els agents econòmics del
territori per elaborar un projecte conjunt. D’altra banda, hi ha hagut iniciatives
paral·leles que l’Ajuntament de Reus i la Cambra de Comerç de Tarragona estan tirant
endavant, l’un amb un parc empresarial a la zona de Bellisens, un concepte diferent
però proper a un parc tecnològic, i l’altra amb un parc tecnològic a l’antiga Laboral; val
a dir que de tots dos projectes se n’ha informat la Universitat abans de la seva difusió
mediàtica. 

En relació a altres projectes en col·laboració amb altres entitats, els instituts de
recerca de Química i d’Arqueologia van seguint la planificació prevista. Concretament,
el d’Arqueologia iniciarà definitivament les seves activitats la propera tardor i el de Quí-
mica segueix a bon ritme la construcció del nou edifici i ha començat el procés de
reclutament d’investigadors. 

En relació amb l’Escola Oficial d’Idiomes, per a la seva ubicació definitiva, la Junta
de Govern havia aprovat la cessió d’un solar a Sescelades, fora de planificació, que per-
metia la construcció de la nova seu al costat del nostre campus i, per tant, generant el
màxim de sinèrgies amb el nostre Servei Lingüístic. Des d’una posició ferma per part de
la Universitat, el Departament d’Ensenyament ha acceptat el solar ofert. 

Recentment hem mantingut converses amb la Direcció General de Formació Profes-
sional per iniciar una dinàmica d’apropament i poder fer realitat una experiència que la
UPC ja ha posat a la pràctica enguany, que consisteix en acordar un reconeixement de
crèdits als alumnes de cicles formatius de grau superior per facilitar la continuació de la
seva formació a la Universitat, amb un mecanisme que els estalvia a la pràctica un curs
acadèmic. Hem creat una comissió mixta que començarà immediatament a treballar. 

En referència a la situació creada arran de la redacció d’un estudi d’impacte ambi-
ental per un grup de recerca de la nostra Universitat sobre una central de cicle combi-
nat a Vandellòs, que ha obert una certa controvèrsia amb una relativa repercussió
mediàtica, una institució com la nostra ha de ser, realment, un referent científic al terri-
tori i això vol dir, almenys amb els temes d’impacte ambiental i medi ambient, un posi-
cionament complex. Hem de poder fer els estudis amb independència i hem de
procurar pel bon nom de la institució. Això fa necessari establir unes regles que garan-
teixin jurídicament el paper de la Universitat i dels grups de recerca, que asseguri inde-
pendència i que donin garanties a la institució que el seu nom només serà utilitzat si el
rigor científic està garantit. 

En referència a la darrera convocatòria de personal de suport a la recerca (PSR), la
paralització de l’activitat de l’IEA ha comportat, com va aprovar la Junta de Govern,
una convocatòria única de personal de suport, amb uns criteris de distribució de perso-
nes modificats parcialment per atendre el millor possible les regles del joc que abans
estaven perfilades en dues convocatòries diferents. D’altra banda, enguany hi ha hagut
més sol·licituds que en anys anteriors. Tot plegat ha portat a una situació de no satisfac-
ció de les expectatives creades i malestar en alguns grups de recerca. El rector ho
lamenta i es compromet a modificar els criteris actuals de repartiment, de tal manera
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que la majoria dels grups d’investigació puguin sentir-se còmodes amb els resultats de
la distribució. 

A la problemàtica del repartiment s’hi ha afegit una nova situació, creada per la
demanda creixent de becaris predoctorals cofinançats amb aquest mecanisme, provo-
cada d’una banda per la major activitat investigadora i d’altra per la pressió condicio-
nada per les plantilles de PDI, font dels becaris predoctorals URV. Havíem fet en el
pressupost 2002 una previsió econòmica per posar en marxa una convocatòria de
becaris predoctorals, deslligada de les plantilles de PDI i responent als criteris de quali-
tat implementats al doctorat. Entenem que la millor manera de donar resposta a la pro-
blemàtica creada arran de la darrera convocatòria de PSR és tirar endavant aquesta
convocatòria. 

Pel que fa a temes de política universitària nacional i estatal, segueix el procés
postLOU. S’ha constituït el Consejo de Coordinación, que substitueix el CU, s’ha donat
el vistiplau al decret d’habilitacions i al de l’agència de qualitat que properament es
publicaran i sembla que està avançat el de doctorat i de departaments. Ja hem enviat els
dos esborranys als responsables acadèmics i ho farem amb els que vagin arribant. No hi
ha canvis polítics, doncs. Seguim amb la tònica de la reforma universitària que està
impulsant decididament el PP.

Com a informació, també, la darrera notícia que tenim en relació a la convocatòria
de concursos de PDI pendent ens diu que enviaran la llista a sorteig a primers d’any, la
qual cosa vol dir que segurament els tribunals estaran publicats el proper mes de març.

Finalment, en relació a la política estatal, informar-los del canvi en la presidència
de la CRUE que ara ocupa el rector de Salamanca, Dr. Berdugo.

Per últim, el que fa referència a la política catalana. Hi ha hagut junta de CIC el 3
de maig, 4 de juny i 19 de juny i conferència general el 4 de juny. Els temes assenyalats
que s’han tractat són els següents:

— Canvi en la Direcció General de Recerca: Joaquim Casa, catedràtic d’EQ de la
UPC.

— Posada en marxa d’un programa de promoció de les universitats catalanes a
l’estranger. Procés coordinat per Enric Canela.

— Posada en marxa de l’Escola Virtual d’Idiomes Moderns, una iniciativa del CIC
que vol ser el primer pas per a la introducció de l’aprenentatge d’una tercera llengua a
les universitats catalanes.

— Complements autonòmics, tema força debatut i discutit, que tractarem en un
proper punt de l’ordre del dia per poder iniciar la seva aplicació i que, finalment, ha
acabat relativament bé, perquè es pagaran els complements que aniran lligats als mèrits
ja reconeguts, perquè per a molts professors representa complements equivalents o
superiors al d’altres comunitats autònomes i perquè porta associat un augment addicio-
nal d’1,4% a tots els professors que no cobrin trams autonòmics. És un tema, però, no
definitivament tancat, perquè està oberta la discussió sobre l’avaluació dels mèrits
docents, tema que seguirem negociant els propers mesos i que segurament es posarà en
marxa el 2003.

— Finalment, la LUC, qüestió important per al futur de les nostres universitats que
ha portat moltes hores de discussió, amb la conselleria i dins l’ACUP, i que està per
veure com acaba.

El procés que fins ara s’ha seguit va començar amb una proposta de pre-avantpro-
jecte presentat a la junta del CIC el 3 de maig, la qual va acordar crear una comissió
amb un vicerector per universitat, en el cas de la URV en Xavier Grau, i la DGU, que
després va ser ampliada a la pràctica amb el conseller, per buscar un acord entre la
conselleria i les universitats. La comissió s’ha reunit en força ocasions i es va avançar
força en la confluència de punts de vista en temes prou significatius. Addicionalment va
tenir lloc una reunió dels rectors amb el conseller i el director general de Política
Lingüística per tractar específicament el tema de la llengua catalana. Finalment, el pas-
sat 19 de juny el conseller va presentar a la junta un avantprojecte, que va ser lleugera-
ment modificat, bàsicament en el tema lingüístic, i enviat a les universitats com a
document del 21 de juny, demanant un dictamen de l’ACUP, associació que va reunir-
se el passat 4 de juliol i va acordar el següent comunicat:

“L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), coneguda la proposta
d’avantprojecte de Llei d’universitats (document amb data 21 de juny) presentada pel
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), vol manifestar
el següent:

1. Que el text prové de les deliberacions de la Comissió creada en el si del Consell
Interuniversitari. La Comissió ha treballat sobre un primer document presentat pública-
ment pel DURSI a principis de maig, sobre el qual l’ACUP havia estat molt crítica.
Durant aquest procés s’han introduït canvis significatius en les línies apuntades per les
universitats, sense alterar-ne, però, la concepció bàsica. En aquest sentit, es valora posi-
tivament el clima de diàleg i participació entre tots els acords i la feina feta.
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2. Que les opcions possibles, tant en la redacció del document de base com a
l’hora d’introduir-hi canvis i millores, estaven fortament limitades per un factor aliè a la
Comissió: el marge de maniobra escadusser que deixa la LOU a legislacions posteriors
—que pot ser agreujat pel seu desenvolupament reglamentari—, tant a la Generalitat
com a les universitats.

3. Que el desplegament de la Llei d’universitats, com a eina per assolir la conver-
gència en el marc de l’espai europeu d’ensenyament superior i de recerca, fa impres-
cindible que l’aprovació de la Llei vagi acompanyada d’un compromís pressupostari
addicional i garantit per als propers anys. D’acord amb això, caldria afegir les disposici-
ons que garanteixin un increment significatiu, gradual i continuat durant els propers
deu anys de l’esforç pressupostari dedicat a la despesa en universitats públiques (inver-
sió en R+D+I, despesa per estudiant, cobertura i quantia de les beques), per anar-nos
acostant a les mitjanes dels països de I’OCDE i de la Unió Europea.

4. Que el text presenta encara importants deficiències, especialment pel que fa a la
superposició de competències i funcions entre les universitats i el Departament compe-
tent en matèria d’universitats, la qual cosa té implicacions serioses sobre l’autonomia
universitària i la preservació del servei públic de l’educació superior i de la recerca.“

Aquest comunicat va ser degudament tramés al conseller, el qual ha manifestat als
mitjans de comunicació la seva sorpresa i la seva voluntat de continuar la tramitació
del projecte. Serà el Parlament, sobirà, qui acabarà decidint el text final de la LUC.
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Disposicions

1  S’aprova el Reglament del Consell de Govern.

REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN DE LA URV

I. Convocatòria

ARTICLE 1
La celebració de les sessions ordinàries del Consell de Govern es farà en època lectiva.
Les sessions extraordinàries es podran celebrar, de manera clarament excepcional,
també durant el mes de juliol.

A. Sessions ordinàries

ARTICLE 2
La convocatòria del Consell de Govern la farà el secretari general de la Universitat en
nom del rector, i el Consell Rectoral n’ha d’acordar l’ordre del dia (Estatuts: art. 54 d). 

ARTICLE 3
Les convocatòries es trametran amb una anticipació d’almenys deu dies naturals a
l’adreça que els membres tinguin indicada a Secretaria General.

ARTICLE 4
A la convocatòria, en la qual s’indicarà el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia de la reu-
nió, s’adjuntarà còpia dels documents, o s’indicarà els que es puguin consultar a la
Secretaria General, que tinguin relació amb l’ordre del dia. 

ARTICLE 5
Els membres del Consell podran proposar al rector punts de l’ordre del dia si ho
demana una cinquena part dels seus components, els quals es tractaran en el següent
Consell de Govern.

B. Sessions extraordinàries

ARTICLE 6
El rector podrà convocar el Consell de Govern en sessió extraordinària quan ho consi-
deri convenient.

ARTICLE 7
La convocatòria dels Consells de Govern extraordinàries es farà seguint els tràmits pre-
vistos per els Consells de Govern ordinaris, exceptuant que les convocatòries es trame-
tran amb una anticipació d’almenys cinc dies naturals. 

II. Celebració del Consell de Govern

ARTICLE 8
El Consell, a l’efecte de dur a terme sessions, deliberacions i presa d’acords, quedarà
vàlidament constituït en primera convocatòria si hi són presents la majoria absoluta
dels seus membres de dret, entre ells el rector i el secretari o, si escau, els qui legalment
els substitueixin.

ARTICLE 9
El Consell quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja
hora després de la primera, si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres
de dret, entre ells el rector i el secretari o, si escau, els qui legalment els substitueixin.

ARTICLE 10
L’assistència al Consell de Govern té caràcter personal i indelegable. Tanmateix els
degans/es i directors/es de Centre podran delegar la seva assistència en un vicedegà/ana
o vicedirector/a en aquells casos suficientment justificats.

ARTICLE 11
El Consell de Govern serà presidit pel rector o el vicerector en qui delegui. El rector
estableix i manté l’ordre de les discussions, dirigeix els debats, compleix i fa complir
aquestes normes i exerceix les altres funcions que li siguin atorgades. 

ARTICLE 12
El secretari general de la Universitat actuarà com a secretari del Consell de Govern i, en
cas d’absència, serà substituït per un suplent designat pel rector d’entre els membres
del Consell.
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ARTICLE 13
En començar el Consell de Govern es farà una relació d’assistents.

ARTICLE 14
El secretari aixecarà la corresponent acta de cada sessió que, una vegada aprovada,
incorporarà el vist-i-plau del rector. L’acta inclourà els punts següents:

◆ la llista d’assistents
◆ els assumptes tractats d’acord amb l’ordre del dia
◆ les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut, especificant convenient-

ment els acords presos
◆ les actuacions que, d’acord amb allò que es preveu en aquestes normes, s’hagin

de reflectir a l’acta
◆ tot allò que es demani explícitament que consti a l’acta

ARTICLE 15
El rector podrà sotmetre a acord del Consell de Govern, prèvia justificació, tractar els
punts de l’ordre del dia en un ordre diferent a l’establert a la convocatòria.

ARTICLE 16
El rector podrà sotmetre a acord del Consell de Govern prorrogar la sessió en la mateixa
jornada o continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents.

ARTICLE 17
Podran intervenir tots els membres del Consell de Govern prèvia petició de paraula i
haver-la obtinguda del president del Consell de Govern.

ARTICLE 18
Ningú no podrà ésser interromput quan parli, a no ésser pel president per a advertir-li
que se li ha exhaurit el temps, per demanar-li que se centri en el tema objecte del
debat, per cridar-lo a l’ordre, per retirar-li la paraula o per cridar a l’ordre l’assemblea o
algun dels seus membres.

ARTICLE 19
A les sessions del Consell de Govern només tindran accés a la sala de reunions els seus
membres de dret i aquelles persones que ho demanin fins a una hora abans de començar
les sessions, prèvia autorització expressa del rector. Les persones que assisteixin a les ses-
sions del Consell de Govern sense ser-ne membres de dret ho faran amb veu i sense vot.

III. Adopció d’acords

ARTICLE 20
Els acords es prendran per majoria simple dels membres de dret presents al Consell de
Govern.

ARTICLE 21
El vot és personal i indelegable.

ARTICLE 22
Les votacions seran a mà alçada amb les excepcions següents:

a) Que impliquin persones
b) Quan ho sol·liciti un terç dels assistents al Consell

ARTICLE 23
Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot
entrar ni sortir de la sala de reunions.

ARTICLE 24
Correspon al rector o vicerector que presideixi la sessió dirimir amb el seu vot l’empat,
a l’efecte d’adoptar acords.

ARTICLE 25
Els acords es faran efectius a partir del moment en què siguin aprovats, excepte en els
casos en què el mateix Consell de Govern estableixi altra cosa.

IV. Comissions

ARTICLE 26
El Consell de Govern podrà crear comissions específiques delegades per als temes que
consideri convenients. La durada d’aquestes comissions no excedirà, en cap cas, el del
Consell de Govern .

ARTICLE 27
Només podran formar part de les comissions específiques els membres del Consell de
Govern.
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ARTICLE 28
Malgrat tot, podran incorporar-se temporalment a les comissions, sense vot, persones
especialment expertes en assumptes determinats que hagin de ser tractats.

En tot cas, la designació d’aquestes persones correspondrà al president de la comis-
sió, informats prèviament els seus membres, i la seva adscripció acabarà un cop la
comissió hagi decidit sobre l’assumpte en qüestió.

ARTICLE 29
En constituir una comissió, el Consell de Govern determinarà les seves funcions i la
seva composició.

ARTICLE 30
Les comissions seran presidides pel rector o vicerector en qui delegui.

ARTICLE 31
Constituïda la comissió, aquesta elegirà entre els seus membres un secretari que aixe-
carà acta de cada sessió i, una vegada aprovada, la trametrà al rector i al secretari gene-
ral de la Universitat.

ARTICLE 32
Les convocatòries de les reunions de les comissions es trametran amb una anticipació
d’almenys quatre dies hàbils.

V. Modificació del Reglament

ARTICLE 33
Es podrà demanar la modificació d’aquest reglament per iniciativa del rector o de la
majoria dels membres de dret del Consell de Govern.

La proposta de modificació haurà d’incloure un text alternatiu i el nom del ponent.

ARTICLE 34
Els acords de modificació d’aquest reglament s’hauran d’adoptar per majoria dels

membres de dret del Consell de Govern.

Disposició final
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques
i del procediment administratiu comú, i en tot allò que no se li oposi, la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, seran d’aplicació supletòria.

2  S’aprova la Memòria Econòmica de l’exercici 2001, que inclou les quartes modifi-
cacions de l’exercici 2001.

3  S’aprova el tancament del Contracte-Programa 2000-2001 amb la Generalitat de
Catalunya.

TANCAMENT DEL CONTRACTE-PROGRAMA 2000-2001
AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PREÀMBUL

El 1997 la URV va signar el primer Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya
per a la millora de la qualitat. En aquest contracte la URV es comprometia bàsicament a
impulsar una estratègia explícita, que es plasmaria en el Pla Estratègic de Qualitat apro-
vat pel Claustre Universitari l’octubre de 1998. Malgrat que seria incert dir que fins
aleshores no s’havien anat millorant les activitats que es desenvolupen a la URV, sí que
s’ha de remarcar que els canvis rellevants que s’han produït en els darrers anys han
estat possibles gràcies a l’esforç dels universitaris i a la introducció progressiva de la
cultura de la qualitat, l’avaluació i la rendició de comptes.

En finalitzar el contracte programa 1997-99, la URV estava en disposició de fer una
passa més, i així ho reflecteix el Contracte programa 2000-01, en el qual la URV es
comprometia a desenvolupar un seguit d’actuacions que afectaven tots els àmbits de la
universitat: la docència, la recerca, la transferència, la gestió i l’extensió universitària.

Pel que fa al desenvolupament del Contracte programa 2000-01, la valoració des de
la URV no pot ser més positiva, atès que els compromisos s’han acomplert molt satisfa-
ctòriament en gairebé tots els 99 objectius previstos. Han estat anys de treball intens
que han posicionat la URV com una universitat de primera línia en el panorama català,
i durant els quals s’han produït avenços molt significatius segons tots els indicadors de
què es disposen. Així i tot, en una institució com la universitat, on les inèrcies són molt
importants, el més rellevant ha estat la consolidació d’un esperit i un esforç de millora,
el qual requereix, indispensablement, la coresponsabilitat de tots els agents i de l’admi-
nistració en particular.
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Amb la finalitat d’avaluar l’execució del Contracte programa 2000-01, l’apartat 7
del contracte disposa que la URV posarà a la consideració de la Comissió de Seguiment
“una memòria final valorativa que inclogui les actuacions i activitats realitzades rela-
cionades amb els objectius de millora de la qualitat establerts en aquest Contracte pro-
grama, amb les seves línies d’actuació i amb les accions concretes fixades; una
valoració qualitativa d’aquestes en la millora de la qualitat global de la URV, així com
una memòria econòmica dels recursos transferits als programes de millora establerts”.

La presentació de la Memòria s’ha realitzat en tres documents. En aquest es presen-
ten les accions desenvolupades agrupades en els vuit objectius generals i els seus res-
pectius subobjectius. De cada actuació, se’n fa una descripció breu i una valoració de
com contribueix a millorar la qualitat. Posteriorment es presenten els indicadors de ren-
diment acadèmic i productivitat científica i la seva explotació. I per finalitzar es fa una
valoració de les accions realitzades i es resumeixen els acords dels òrgans de la URV i
els informes relacionats amb els diferents actuacions. Els dos documents restants confi-
guren els annexos: en el primer s’inclou una relació d’informació sobre l’execució de
cadascuna de les actuacions (dos volums), i en el segon es presenta el sistema que s’ha
utilitzat per implantar el sistema d’indicadors.

Lluís Arola i Ferrer
Rector

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA URV-GENERALITAT 2000-2001

Objectius-Línies d’acció-Actuacions
Aportacions 
documentals

Proposta

Acompliment 
URV

Objectiu 1: els ensenyaments de 1r i 2n cicle han de formar els professionals qualificats que la societat requereix a partir dels 
alumnes que accedeixen a la Universitat

1.1 OFERTA DOCENT DE QUALITAT 

1.1.1 Aprovar la proposta de mapa d’ensenyaments 
de la URV. 

Acord 2 Claustre 30/11/00 i Acord 2 JdG 26/02/01 100

1.1.2 Aprovar les directrius de la URV per reformar 
els plans d’estudis que inclouran una avaluació 
interna i externa.

Acord 2 JdG 24/02/00 100

1.1.3 Reformar els plans d’estudis de la URV 
conforme a les directrius aprovades.

Acords JdG 07/05/01(Ac.3) i JdG 28/06/01(Ac4)1 iJdG
07/03/02 (Ac 5,6,7,8) JdG 09/04/02 (Ac 5) + exemple 
Informes externs d’avaluació del Pla d’Estudis de 
Psiciologia i informe tècnic intern.

100

1.1.4 Completar l’avaluació dels ensenyaments de la 
URV d’acord amb el programa de l’Agència per a la 
Qualitat

Certificat Agència Qualitat 90

1.1.5 Ensenyament Turisme-Centre de Turisme i Oci Acord 2 JdG 15/10/01 Conveni URV-Port Aventura-
Vilaseca + memòria del centre aprovada en JdG + Ac 8 
JdG 07/03/02 aprovació Plans Estudi Turisme 

100

1.2 MILLORA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA DOCÈNCIA 

1.2.1 Elaborar el projecte de virtualització de la 
docència.

Informe Virtualització de la docència: URVaprop + SRE + 
DUET + AJUTS URV + impuls TIC en els PEQ 

100

1.2.2 Incrementar, dins del programa de formació 
del personal acadèmic, l’oferta de cursos sobre ús 
de les noves tecnologies dirigit al professorat.

Cursos PFPA de l’ICE i DUET, aprovats pel curs 2000-01 a 
l ’ac 8 JdG 10/07/00 i pel curs 2001-02 a l’Ac 5 JdG
28/06/01

100

1.2.3 Crear el Servei de Recursos Docents per 
impulsar l’ús de les noves tecnologies en la 
docència.

Acord 14 JdG 07/05/01 100

1.2.4 Elaborar i implantar un programa de formació 
per al personal acadèmic destinat a conèixer els 
conceptes i les aplicacions de les noves tecnologies 
a la docència.

Cursos PFPA aplicació TIC a la docència, aprovats pel 
curs 2000-01 a l ’ac 8 JdG 10/07/00 i pel curs 2001-02
a l’Ac 5 JdG 28/06/01 + assistència

100

1.2.5 Elaborar el pla de millora del Servei de 
Biblioteca.

Acord 10 JdG 07/03/02 100

1.2.6 Crear la comissió de coordinació i seguiment 
de les pràctiques externes i el registre de pràctiques 
externes.

Acord 10 JdG 13/04/00 + mostra pantalles nova aplicació 
de gestió de pràctiques externes

100

Núm. 3Full Oficial 35 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2002



Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 26 de juny de 200224

1.2.7 Crear una estructura de suport a la inserció 
laboral dels titulats.

Acord 14 JdG 15/10/01 d’activació plaça tècnic + fitxa 
unita Àrea Comunitat Universitària i fitxa lloc de treball 
tècnic inserció laboral

100

1.2.8 Revisar els procediments per avaluar la 
qualitat de l’activitat docent.

Acords comissió d’avaluació del professorta +Enquesta 
alumnes modificada

100

1.3 MILLORA DELS FLUXOS D’ALUMNES I DEL RENDIMENT ACADÈMIC

1.3.1 Incrementar el grups de treball URV-
secundària.

Informe tasca Comissió URV-secundàira 100

1.3.2 Elaborar i implantar el pla de millora dels 
procés d’incorporació.

Acord 7 JdG 20/12/01+ accions implantades i per 
implantar de Pla de millora del procés d’incorporació

100

1.3.3 Aprovar el criteris generals de l’acció tutorial a 
la URV i implementar-los en els diferents 
ensenyaments.

Acord 15 JdG 13/04/00 d’aprovació de les directrius. 
Acord 6 JdG 15/10/01 + Pla tutorial Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

100

1.3.4 Implantar mecanismes per facilitar la transició 
acadèmica en el primer curs

Informe sobre la transició acadèmica en el primer curs 100

1.3.5 Realitzar cursos de formació tutorial dins del 
programa de formació del personal acadèmic.

Cursos PFPA de formació tutorial, aprovats pel curs 2000-
01 a l ’ac 8 JdG 10/07/00 i pel curs 2001-02 a l’Ac 5 JdG 
28/06/01 + assistència + fulletó curs

100

1.3.6 Elaboració d’un sistema d’indicadors per al 
seguiment del rendiment acadèmic dels 
ensenyaments.

Punt 9.3 i annex indicadors de rendiment acadèmic 100

Objectiu 2: el Doctorat ha de propocionar titulats amb coneixements específics d’alt nivell, actituds enfocades a la recerca, la 
innovació i amb capacitat per liderar projectes d’R+D

2.1 PROGRAMES DE DOCTORAT DE QUALITAT

2.1.1 Elaborar el pla marc de doctorat de qualitat 
que inclogui una avaluació interna i externa.

Acord 11 JdG 26/02/01 100

2.1.2 Avaluar els programes de doctorat segons els 
criteris aprovats.

Informe sobre resultats de l’avaluació 100

2.2 MILLORA DEL FLUXOS DELS ALUMNES DE DOCTORAT

2.2.1 Aprovar el pla de divulgació i promoció del 
doctorat.

Document Pla de divulgació del doctorat 100

Objectiu 3: la formació continuada ha de permetre actualitzar els coneixements i les habilitats perquè una persona es 
desenvolupi de forma adequada laboralment i socialment, i perquè es pugui mantenir activa intel·lectualment al llarg
de la vida

3.1 DEFINICIÓ DEL MODEL DE FORMACIÓ CONTINUADA I INCREMENT DE LES ACTIVITATS

3.1.1 Definir el model de formació continuada
de la URV.

Ac 10 de JdG 26/02/01, Ac 11 de 07/03/02 + Informe 
sobre el model de formació continuada

100

3.1.2 Incrementar els cursos de formació 
continuada en un 10%.

Informe dades 1999-2001 100

3.1.3 Elaborar el Pla Estratègic del Servei Lingüístic. Acord 14 JdG 07/03/02 100

Objectiu 4: la URV impulsa el desenvolupament personal dels alumnes i hi manté una comunicació fluida que facilita
la cooperació amb la Universitat després de la finalització dels estudis

4.1 MILLORAR LA COMUNICACIÓ I L’ATENCIÓ ALS ALUMNES I EXALUMNES

4.1.1 Elaborar el pla de millora de l’atenció a 
l’alumne.

Informe pla de millora de l’atenció a l’alumne 100

4.1.2 Elaborar el pla de comunicació i dinamització 
estudiantil.

Informe conjunt amb l’apartat anterior 100

4.1.3 Crear el Consell d’Estudiants i l’Associació 
d’Exalumnes de la URV.

Breu informe 60

4.2 IMPLUSAR EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL DELS ALUMNES 

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA URV-GENERALITAT 2000-2001

Objectius-Línies d’acció-Actuacions
Aportacions 
documentals

Proposta

Acompliment 
URV

Núm. 3Full Oficial 35 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2002



Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 26 de juny de 200225

4.2.1 Desenvolupar les activitats de la Comissió 
URV Solidària.

2n Informe a Claustre de la Comissió URV Solidària 100

4.2.2 Elaborar el pla director del Servei d’Esports. Acord 15 JdG 07/03/02 100

Objectiu 5: Els investigadors de la URV treballen en grups de recerca i amb altres agents per desenvolupar una recerca de 
qualitat i per difondre el coneixement arreu

5.1 IMPULSAR L’INCREMENT DE LA PRODUCTIVITAT I LA QUALITAT CIENTÍFICA

5.1.1 Seguir impulsant els programes per incentivar 
l’accés a la recerca d’investigadors amb poca 
aportació (ACCES)

Convocatòria d’ajuts. Dades sobre els programes 100

5.1.2 Continuar promovent els programes 
d’incorporació de tècnics de suport a la recerca 
subvencionats per la Direcció General de Recerca i 
de becaris propis predoctorals als grups de recerca.

Convocatòria de personal de suport a la recerca 100

5.1.3 Activar un programa per fomentar la 
participació d’investigadors de la URV en projectes 
europeus.

Informe programa de formació per a investigadors 100

5.1.4 Consolidar l’Institut d’Estudis Avançats com a 
institut propi.

Resolució de consolidació de l’Institut d’Estudis avançats 100

5.1.5 Definir el pla director dels serveis de recursos 
científics i tècnics.

Acord 12 JdG 07/05/01 100

5.1.6 Definir un programa de formació continuada 
per a investigadors.

Programació cursos (dins del PFPA) 100

5.1.7 Elaborar el pla de gestió integral de 
l’equipament científic. 

Acord 18 JdG 07/03/02 100

5.1.8 Elaborar el pla de difusió de la recerca. Informe Pla de difusió de la recerca 100

5.1.9 Destinar un fons anual per promoure les 
patents a la URV.

Comparativa fons de promoció de les patents 100

5.1.10 Pla Estratègic de la Recerca Acord 3 Claustre 12/12/01 100

5.2 VINCULAR L’AVALUACIÓ DE LA PRODUCTIVITAT I LA QUALITAT CIENTÍFICA AMB LA PRESA DE DECISIONS

5.2.1 Millorar els criteris d’avaluació de la recerca. Acord 3 JdG 13/04/00 100

5.2.2 Incorporar l’avaluació de la recerca als 
processos interns d’assignació de recursos als grups 
de recerca.

Acord comissió recerca. Resolucions. 100

5.3 IMPULSAR I CONSOLIDAR ESTRUCTURES DE RECERCA SINGULARS QUE DIFERENCIÏN I FACIN COMPETITIVA 
L’ACTIVITAT CIENTÍFICA DE LA URV

5.3.1 Consolidar l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica.

Acord 12 JdG 13/04/00. Informe Rector 2000 100

5.3.2 Impulsar la participació de la URV en el 
l’Institut Català d’Investigació Química, amb seu al 
campus Sescelades de la URV.

Acord 8 Jd G 07/05/01. Informe rector 2001-2002 100

Objectiu 6: la transferència es realitza des del coneixement de les necessitats de la societat i amb un servei professional, 
treballant plegats amb els agents de l’entorn i d’arreu per contribuir a una societat de benestar i de progrés sostenible

6.1 CONSOLIDAR LES ESTRUCTURES DE TRANSFERÈNCIA

6.1.1 Posar en marxa i estructurar l’organització de 
la Fundació URV.

Acord 2 JdG 29/04/99 . Informe estat als Informes del 
Rector

100

6.1.2 Incrementar i consolidar els centres 
d’innovació.

Convenis CIDEM 100

Objectiu 7: la URV manté una comunicació activa amb tots els agents externs, afavorint la internacionalització
de les seves activitats i convertint-se en un valor estratègic per al desenvolupament territorial 

7.1 IMPULSAR UNA COMUNICACIÓ ACTIVA AMB TOTS ELS INTERESSATS EN LA URV

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA URV-GENERALITAT 2000-2001

Objectius-Línies d’acció-Actuacions
Aportacions 
documentals

Proposta

Acompliment 
URV
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7.1.1 Elaborar el pla de comunicació de la URV. Presentació a la JdG 26/02/01 100

7.1.2 Elaborar un pla d’internacionalització en tots 
els àmbits de la URV: docència, recerca i gestió.

Informe Pla d’actuacions 100

7.1.3 Elaborar un estudi que caracteritzi l’impacte 
sobre el territori i estableixi indicadors de 
seguiment.

Informe estat de l’elaboració + Index 100

Objectiu 8: la URV millora activament els seus recursos humans, tecnològics i organitzatius, administrant eficientment
els fons públics i comprometent-se amb la transparència i la rendició de comptes a la societat

8.1 DESENVOLUPAR LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

8.1.1 Elaborar el Pla Director de la URV 2000-2002. Acord 2 JdG 07/05/01 100

8.1.2 Signar acords entre l’equip de govern i els 
centres i els departaments per facilitar el 
desenvolupament dels plans estratègics.

Mostra acord entre Centre/Dept i l’Equip de Govern per 
desenvolupar la Planificació Estratègica

100

8.1.3 Avaluar els resultats de la planificació 
estratègica i relacionar l’assignació de recursos amb 
els resultats assolits.

Informe resultats presentat en JdG 15/10/01 i 20/12/01 100

8.2 IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 

8.2.1 Revisar i redissenyar el sistema organitzatiu de 
la URV.

Ac 6 JdG 13/04/00, Ac 5 10/07/00 + Informe Rector al 
Claustre

100

8.2.2 Elaborar un nou Catàleg de llocs de treball per 
al PAS.

Acord 4 JdG 20/12/00 100

8.2.3 Crear grups de treball de millora de processos. Informe processos-grups millora 100

8.2.4 Participar en el programa de referenciació 
(benchmarking) europeu de gestió universitària.

Informe programa referenciació Benchmarking europeu 100

8.2.5 Millorar els sistemes d’informació i de gestió 
del coneixement: sistema d’arxiu i registre, 
elaboració d’indicadors de gestió i dades 
estadístiques, informació estratègica, etc.

Breu informe 100

8.3 RECURSOS MATERIALS I NOVES TECNOLOGIES

8.3.1 Elaborar el pla general d’infraestructures. Informes Rector al Claustre 2002 100

8.3.2 Executar l’actual Pla d’Inversions i elaborar el 
nou pla plurianual.

Informes Rector al Claustre 2002 100

8.3.3 Definir i desenvolupar el projecte URV Virtual. Informes Rector al Claustre 2000,2001,2002 100

8.3.4 Consolidar els nous aplicatius corporatius i 
desenvolupar un sistema integrat d’informació.

Informes Rector al Claustre 2000,2001,2002 100

8.3.5 Projecte Parc Científic Acord 13 JdG 07/05/01 + Informe Rector al Claustre 
2001-2002

100

8.3.6 Elaboració inventari patrimonial URV Informes Rector al Claustre 2000,2001,2002 100

8.4 GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS HUMANS 

8.4.1 Elaborar la normativa única del PAS. Acord 19 JdG 07/03/02 100

8.4.2 Elaborar i implantar el pla de formació
del PAS.

Acord 16 JdG 07/05/01 i Acord 16 JdG 28/06/01+ accions 
d’implantació

100

8.4.3 Desenvolupar el pla de formació del personal 
acadèmic.

Informe PFPA (10/07/2000, 28/06/2001) 100

8.4.4 Elaborar el pla de seguretat i salut laboral. Acord 6 JdG 20/12/01 100

8.4.5 Revisar el Pla Marc Mediambiental de la URV. Acord 16 JdG 07/03/02 100

8.4.6 Pacte de dedicació del professorat Acord 2 JdG 28/06/01 100

8.4.7 Nous criteris de càlcul de plantilles Estudi elaborat, no aplicat del tot 100

RESUM 99,3%

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA URV-GENERALITAT 2000-2001

Objectius-Línies d’acció-Actuacions
Aportacions 
documentals

Proposta

Acompliment 
URV
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RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ DELS INDICADORS

Indicadors de rendiment acadèmic

◆ Taxa de recanvi
◆ Taxa d’abandonament d’alumnes nous a primer curs
◆ Taxa de rendiment
◆ Taxa de repetició

Indicadors de productivitat científica

◆ Nombre de projectes d’R+D nous de la UE
◆ Nombre de projectes d’R+D nous de l’Estat espanyol
◆ Nombre de projectes d’R+D nous de l’Administració autonòmica
◆ Nombre d’accions especials d’R+D noves de la UE
◆ Nombre d’accions especials d’R+D noves de l’Estat espanyol
◆ Nombre d’accions especials d’R+D noves de l’Administració autonòmica
◆ Recursos econòmics en projectes d’R+D nous de la UE
◆ Recursos econòmics en projectes d’R+D nous de l’Estat espanyol
◆ Recursos econòmics en projectes d’R+D nous de l’Administració autonòmica
◆ Recursos econòmics en accions especials d’R+D noves de la UE
◆ Recursos econòmics en accions especials d’R+D noves de l’Estat espanyol
◆ Recursos econòmics en accions especials d’R+D noves de l’Administració autonòmica

99 accions en dos anys, 6 noves (de gran importància) respecte l’acord inicial i 6 retirades (d’importància menor 
en general). El percentatge assolit, tenint en compte que totes les actuacions tinguessin el mateix pes és del 90% 
en desembre 2001 i 99% en el febrer 2002.

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA URV-GENERALITAT 2000-2001

Objectius-Línies d’acció-Actuacions
Aportacions 
documentals

Proposta

Acompliment 
URV
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Nota: Per calcular l’indicador RA1 tan sols es comptabilitzen aquelles titulacions completament desplegades. És a dir, que compten
tant amb alumnes de nou ingrés com titulats.

Data de referència 31 de març de 2002.

Codi indicador Indicador

RA1 Taxa de recanvi

Període referència

Alumnes nou ingrés Curs 2001-02

Titulats (Egressats) Curs 2000-01

Nivell agregació Cicle

Titulació Cicle Titulats Alumnes nou ingrés RA1

Homologada 1r 853 1.196 71,3%

1r i 2n 591 865 68,3%

2n 91 189 48,1%

Total 1.535 2.250 68,2%

Pròpia 1r

2n 16 42 38,1%

TOTAL 16 42 38,1%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.551 2.292 67,7%

Nivell agregació Centre

Centre Titulats Alumnes nou ingrés RA1

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 161 449 35,9%

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 84 123 68,3%

Escola Universitària d’Infermeria 86 112 76,8%

Facultat de Ciències Empresarials 253 351 72,1%

Facultat de Ciències de l’Educació 242 425 56,9%

Facultat de Ciències Jurídiques 246 231 106,5%

Facultat d’Enologia 72 88 81,8%

Facultat de Lletres 180 204 88,2%

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 143 195 73,3%

Facultat de Química 84 114 73,7%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.551 2.292 67,7%

Nivell agregació Àmbit Científic

Àmbit científic Titulats Alumnes nou ingrés RA1

Ciències experimentals 84 114 73,7%

Ciències de la Salut 229 307 74,6%

Ciències socials 741 1.007 73,6%

Tècnica 317 660 48,0%

Humanitats 180 204 88,2%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.551 2.292 67,7%
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Codi indicador Indicador

RA1 Taxa de recanvi

Període referència

Alumnes nou ingrés Curs 2001-02

Titulats (Egressats) Curs 2000-01

Nivell agregació Titulació

Titulació Homologada Titulats Alumnes nou ingrés RA1

Administració i Direcció d’Empreses 68 188 36,2%

Antropologia Social i Cultural 16 54 29,6%

Bioquímica 20 24 83,3%

Ciències del Treball

Ciències Empresarials 185 163 113,5%

Dret 73 130 56,2%

Economia

Educació Social

Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 7 33 21,2%

Eng. en Informàtica 10 33 30,3%

Eng. Tecn. Agríc. en Ind. Agràries i Alimentàries 34 43 79,1%

Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 35 136 25,7%

Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 30 134 22,4%

Eng. Tècn. Industrial, en Electricitat 27 50 54,0%

Eng. Tècn. Industrial, en Electrònica Industrial 52 63 82,5%

Eng. Tècn. Industrial, en Química Industrial 33 62 53,2%

Enginyeria Química 51 61 83,6%

Enologia 38 45 84,4%

Filologia Anglesa 48 33 145,5%

Filologia Catalana 28 13 215,4%

Filologia Hispànica 16 14 114,3%

Fisioteràpia 63 83 75,9%

Geografia 25 18 138,9%

Història 41 50 82,0%

Història de l’Art

Infermeria 76 92 82,6%

Medicina 80 112 71,4%

Mestre en Educació de Llengua Estrangera 30 51 58,8%

Mestre en Educació Especial 21 42 50,0%

Mestre en Educació Física 29 43 67,4%

Mestre en Educació Infantil 28 48 58,3%

Mestre en Educació Musical 16 39 41,0%

Mestre en Educació Primària 21 46 45,7%

Pedagogia 36 49 73,47%

Psicologia 61 107 57,0%

Publicitat i Relacions Públiques

Química 64 90 71,11%
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Nota: Per al càlcul de l’indicador RA1 tan sols es comptabilitzen aquelles titulacions completament desplegades. És a dir, que
compten tant amb alumnes de nou ingrés com titulats. En cursiva s’indiquen les titulacions que no estan completament desplegades
Data de referència 31 de març de 2002.

Relacions Laborals 173 101 171,29%

Treball Social

TOTAL TITULACIÓ HOMOLOGADA 1.535 2.250 68,2%

Titulació Pròpia Titulars Alumnes nou ingrés RA1

Administració i Gestió Immobiliària 

Arqueologia 3 18 16,67%

Ciència i Mètode en Infermeria 10 20 50,00%

Estudis Alemanys 3 4 75,00%

TOTAL TITULACIÓ PRÒPIA 16 42 38,1%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.551 2.292 67,7%
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Nota: Es comptabilitzen en el càlcul de l’indicador totes les titulacions ofertes fins al curs 2000-01, independentment de si estan o
no completament desplegades.

Data de referència 31 de març de 2002.

Codi indicador Indicador

RA2 Taxa d’abandonament a 1r curs

Període referència

(A) Alumnes de la cohort d’ingrés 00-01 no matriculats el curs 01-02 Curs 2001-02

(B) Alumnes nou accés a 1r curs de la cohort 00-01 Curs 2000-01

Nivell agregació Cicle

Titulació Cicle (A) (B) RA2

Homologada 1r 291 1.258 23,1%

1r i 2n 214 965 22,2%

2n 42 195 21,5%

TOTAL 547 2.418 22,6%

Pròpia 1r 1 13 7,7%

2n 9 45 20,0%

TOTAL 10 58 17,2%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 557 2.476 22,5%

Nivell agregació Centre

Centre (A) (B) RA2

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 159 422 37,7%

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 24 120 20,0%

Escola Universitària d’Infermeria 11 99 11,1%

Facultat de Ciències Empresarials 116 428 27,1%

Facultat de Ciències de l’Educació 59 409 14,4%

Facultat de Ciències Jurídiques 52 299 17,4%

Facultat d’Enologia 7 70 10,0%

Facultat de Lletres 79 293 27,0%

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 13 183 7,1%

Facultat de Química 37 153 24,2%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 557 2.476 22,5%

Nivell agregació Àmbit Científic

Àmbit científic (A) (B) RA2

Ciències Experimentals 37 153 24,2%

Ciències de la Salut 24 282 8,5%

Ciències Socials 227 1.136 20,0%

Tècnica 190 612 31,0%

Humanitats 79 293 27,0%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 557 2.476 22,5%
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Codi indicador Indicador

RA2 Taxa d’abandonament a 1r curs

Període referència

(A) Alumnes de la cohort d’ingrés 00-01 no matriculats el curs 01-02 Curs 2001-02

(B) Alumnes nou accés a 1r curs de la cohort 00-01 Curs 2000-01

Nivell agregació Titulació

Titulació Homologada (A) (B) RA2

Administració i Direcció d’Empreses 40 156 25,6%

Antropologia Social i Cultural 15 48 31,3%

Bioquímica 4 18 22,2%

Ciències del Treball

Ciències Empresarials 66 219 30,1%

Dret 30 142 21,1%

Economia 9 40 22,5%

Educació Social 3 39 7,7%

Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 5 32 15,6%

Eng. en Informàtica 5 25 20,0%

Eng. Tecn. Agríc. en Ind. Agràries i Alimentàries 3 38 7,9%

Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 48 93 51,6%

Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 44 110 40,0%

Eng. Tècn. Industrial, en Electricitat 12 61 19,7%

Eng. Tècn. Industrial, en Electrònica Industrial 45 101 44,6%

Eng. Tècn. Industrial, en Química Industrial 11 53 20,8%

Enginyeria Química 13 67 19,4%

Enologia 4 32 12,5%

Filologia Anglesa 16 64 25,0%

Filologia Catalana 2 20 10,0%

Filologia Hispànica 14 33 42,4%

Fisioteràpia 4 72 5,6%

Geografia 3 21 14,3%

Història 22 81 27,2%

Història de l’Art

Infermeria 9 80 11,3%

Medicina 9 111 8,1%

Mestre en Educació de Llengua Estrangera 5 39 12,8%

Mestre en Educació Especial 7 37 18,9%

Mestre en Educació Física 5 39 12,8%

Mestre en Educació Infantil 1 44 2,3%

Mestre en Educació Musical 3 37 8,1%

Mestre en Educació Primària 3 39 7,7%

Pedagogia 7 38 18,4%

Psicologia 25 97 25,8%

Publicitat i Relacions Públiques
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Nota: Es comptabilitzen en el càlcul de l’indicador totes les titulacions ofertes fins al curs 2000-01, independentment de si estan o
no completament desplegades. En cursiva s’indica la nova oferta de titulacions del curs 2001-02.

Data de referència 31 de març de 2002.

Química 33 135 24,4%

Relacions Laborals 22 157 14,0%

Treball Social

TOTAL TITULACIÓ HOMOLOGADA 547 2.418 22,6%

Titulació Pròpia (A) (B) RA2

Administració i Gestió Immobiliària 1 13 7,7%

Arqueologia 6 22 27,3%

Ciència i Mètode en Infermeria 2 19 10,5%

Estudis Alemanys 1 4 25,0%

TOTAL TITULACIÓ PRÒPIA 10 58 17,2%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 557 2.476 22,5%

Codi indicador Indicador

RA3 Taxa de rendiment

Període referència

(A) Crèdits matriculats (ordinaris) Curs 2000-01

(B) Crèdits aprovats Curs 2000-01

Nivell agregació Cicle

Titulació Cicle (A) (B) RA3

Homologada 1r 321.651,0 192.809,0 59,9%

1r i 2n 360.869,5 243.100,5 67,4%

2n 29.928,0 22.765,5 76,1%

TOTAL 712.448,5 458.675,0 64,4%

Pròpia 1r 1.807,5 1.480,5 81,9%

2n 5.448,0 4.698,0 86,2%

TOTAL 7.255,5 6.178,5 85,2%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 719.704,0 464.853,5 64,6%

Nivell agregació Centre

Centre (A) (B) RA3

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 98.059,5 48.341,0 49,3%

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 50.419,5 37.474,5 74,3%

Escola Universitària d’Infermeria 22.804,5 19.785,0 86,8%

Facultat de Ciències Empresarials 129.711,0 71.890,5 55,4%

Facultat de Ciències de l’Educació 97.525,5 74.149,5 76,0%

Facultat de Ciències Jurídiques 96.101,0 55.716,0 58,0%

Facultat d’Enologia 16.702,5 10.593,0 63,4%

Facultat de Lletres 86.233,0 58.840,0 68,2%

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 70.300,5 57.951,0 82,4%
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Nota: Es comptabilitzen en el càlcul de l’indicador totes les titulacions ofertes fins al curs 2000-01, independentment de si estan o
no completament desplegades.

Data de referència 31 de març de 2002.

Facultat de Química 51.847,0 30.113,0 58,1%

Universitat Rovira i Virgili 719.704,0 464.853,5 64,6%

Nivell agregació Àmbit Científic

Àmbit científic (A) (B) RA3

Ciències Experimentals 51.847,0 30.113,0 58,1%

Ciències de la Salut 93.105,0 77.736,0 83,5%

Ciències Socials 323.337,5 201.756,0 62,4%

Tècnica 165.181,5 96.408,5 58,4%

Humanitats 86.233,0 58.840,0 68,2%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 719.704,0 464.853,5 64,6%

Codi indicador Indicador

RA3 Taxa de rendiment

Període referència

(A) Crèdits matriculats (ordinaris) Curs 2000-01

(B) Crèdits aprovats Curs 2000-01

Nivell agregació Titulació

Titulació Homologada (A) (B) RA3

Administració i Direcció d’Empreses 49.024,5 30.843,0 62,9%

Antropologia Social i Cultural 7.434,0 5.356,5 72,1%

Bioquímica 2.322,0 2.086,5 89,9%

Ciències del Treball

Ciències Empresarials 73.777,5 36.196,5 49,1%

Dret 48.371,0 26.899,5 55,6%

Economia 5.101,5 3.370,5 66,1%

Educació Social 4.750,5 4.156,5 87,5%

Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 6.168,0 4.762,5 77,2%

Eng. en Informàtica 3.904,5 3.021,0 77,4%

Eng. Tecn. Agríc. en Ind. Agràries i Alimentàries 11.704,5 6.424,5 54,9%

Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 23.244,0 10.461,0 45,0%

Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 21.442,5 8.792,0 41,0%

Eng. Tècn. Industrial, en Electricitat 15.840,0 8.035,5 50,7%

Eng. Tècn. Industrial, en Electrònica Industrial 27.460,5 13.269,0 48,3%

Eng. Tècn. Industrial, en Química Industrial 15.088,5 9.550,5 63,3%

Enginyeria Química 35.331,0 27.924,0 79,0%

Enologia 4.998,0 4.168,5 83,4%

Filologia Anglesa 21.910,5 15.271,5 69,7%

Filologia Catalana 11.155,0 6.980,5 62,6%

Filologia Hispànica 11.809,5 7.416,0 62,8%
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Nota: Es comptabilitzen en el càlcul de l’indicador totes les titulacions ofertes fins al curs 2000-01, independentment de si estan o
no completament desplegades. En cursiva s’indica la nova oferta de titulacions del curs 2001-02.

Data de referència 31 de març de 2002.

Fisioteràpia 15.963,0 13.420,5 84,1%

Geografia 9.205,5 7.005,0 76,1%

Història 22.909,5 15.198,0 66,3%

Història de l’Art

Infermeria 19.165,5 16.699,5 87,1%

Medicina 54.337,5 44.530,5 82,0%

Mestre en Educació de Llengua Estrangera 7.506,0 5.604,0 74,7%

Mestre en Educació Especial 8.079,0 6.313,5 78,1%

Mestre en Educació Física 7.579,5 5.907,0 77,9%

Mestre en Educació Infantil 8.416,5 7.689,0 91,4%

Mestre en Educació Musical 6.726,0 5.131,5 76,3%

Mestre en Educació Primària 7.177,5 6.342,0 88,4%

Pedagogia 14.635,5 11.587,5 79,17%

Psicologia 32.655,0 21.418,5 65,6%

Publicitat i Relacions Públiques

Química 49.525,0 28.026,5 56,59%

Relacions Laborals 47.730,0 28.816,5 60,37%

Treball Social

TOTAL TITULACIÓ HOMOLOGADA 712.448,5 458.675,0 64,40%

Titulació Pròpia (A) (B) RA3

Administració i Gestió Immobiliària 1.807,5 1.480,5 81,91%

Arqueologia 1.263,0 1.134,0 89,79%

Ciència i Mètode en Infermeria 3.639,0 3.085,5 84,79%

Estudis Alemanys 546,0 478,5 87,64%

TOTAL TITULACIÓ PRÒPIA 7.255,5 6.178,5 85,20%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 719.704,0 464.853,5 64,60%

Núm. 3Full Oficial 35 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2002



Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 26 de juny de 200236

Nota: Es comptabilitzen en el càlcul de l’indicador totes les titulacions ofertes en el curs 2001-02, independentment de si estan o
no completament desplegades, excepte les titulacions de nova implantació.

Data de referència 31 de març de 2002.

Codi indicador Indicador

RA6 Taxa de repetició

Període referència

(A) Crèdits matriculats (ordinaris) Curs 2001-02

(B) Crèdits repetits Curs 2001-02

Nivell agregació Cicle

Titulació Cicle (A) (B) RA6

Homologada 1r 311.698,5 94.426,5 30,3%

1r i 2n 342.901,0 87.811,5 25,6%

2n 32.155,5 3.754,5 11,7%

TOTAL 686.755,0 185.992,5 27,1%

Pròpia 1r 1.870,5 157,5 8,4%

2n 4.875,0 348,0 7,1%

TOTAL 6.745,5 505,5 7,5%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 693.500,5 186.498,0 26,9%

Nivell agregació Centre

Centre (A) (B) RA6

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 100.701,0 34.798,5 34,6%

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 50.299,5 9.913,5 19,7%

Escola Universitària d’Infermeria 22.863,0 2.023,5 8,9%

Facultat de Ciències Empresarials 124.405,5 41.665,5 33,5%

Facultat de Ciències de l’Educació 100.830,0 16.341,0 16,2%

Facultat de Ciències Jurídiques 83.616,0 31.444,5 37,6%

Facultat d’Enologia 16.633,5 4.756,5 28,6%

Facultat de Lletres 72.949,5 18.034,5 24,7%

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 74.490,0 10.293,0 13,8%

Facultat de Química 46.712,5 17.227,5 36,9%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 693.500,5 186.498,0 26,9%

Nivell agregació Àmbit Científic

Àmbit científic (A) (B) RA6

Ciències Experimentals 46.712,5 17.227,5 36,9%

Ciències de la Salut 97.353,0 12.316,5 12,7%

Ciències Socials 308.851,5 89.451,0 29,0%

Tècnica 167.634,0 49.468,5 29,5%

Humanitats 72.949,5 18.034,5 24,7%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 693.500,5 186.498,0 26,9%
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Codi indicador Indicador

RA6 Taxa de repetició

Període referència

(A) Crèdits matriculats (ordinaris) Curs 2001-02

(B) Crèdits repetits Curs 2001-02

Nivell agregació Titulació

Titulació Homologada (A) (B) RA6

Administració i Direcció d’Empreses 51.742,5 13.369,5 25,8%

Antropologia Social i Cultural 6.958,5 954,0 13,7%

Bioquímica 2.091,0 87,0 4,2%

Ciències del Treball

Ciències Empresarials 62.319,0 27.184,5 43,6%

Dret 45.873,0 16.336,5 35,6%

Economia 8.473,5 954,0 11,3%

Educació Social 7.152,0 394,5 5,5%

Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 5.602,5 852,0 15,2%

Eng. en Informàtica 4.009,5 486,0 12,1%

Eng. Tecn. Agríc. en Ind. Agràries i Alimentàries 11.613,0 4.335,0 37,3%

Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 25.470,0 8.674,5 34,1%

Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 24.058,5 7.957,5 33,1%

Eng. Tècn. Industrial, en Electricitat 16.387,5 6.522,0 39,8%

Eng. Tècn. Industrial, en Electrònica Industrial 25.173,0 10.306,5 40,9%

Eng. Tècn. Industrial, en Química Industrial 16.095,0 4.242,0 26,4%

Enginyeria Química 34.204,5 5.671,5 16,6%

Enologia 5.020,5 421,5 8,4%

Filologia Anglesa 18.334,5 4.489,5 24,5%

Filologia Catalana 8.958,0 3.414,0 38,1%

Filologia Hispànica 9.424,5 3.004,5 31,9%

Fisioteràpia 16.596,0 2.205,0 13,3%

Geografia 7.872,0 1.569,0 19,9%

Història 19.248,0 4.578,0 23,8%

Història de l’Art

Infermeria 20.142,0 1.701,0 8,4%

Medicina 57.894,0 8.088,0 14,0%

Mestre en Educació de Llengua Estrangera 8.464,5 1.291,5 15,3%

Mestre en Educació Especial 8.377,5 1.138,5 13,6%

Mestre en Educació Física 8.103,0 1.173,0 14,5%

Mestre en Educació Infantil 8.764,5 481,5 5,5%

Mestre en Educació Musical 7.219,5 1.161,0 16,1%

Mestre en Educació Primària 8.020,5 550,5 6,9%

Pedagogia 13.215,0 1.851,0 14,01%

Psicologia 31.513,5 8.299,5 26,3%

Publicitat i Relacions Públiques

Química 44.621,5 17.140,5 38,41%

Núm. 3Full Oficial 35 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2002



Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 26 de juny de 200238

Nota: Es comptabilitzen en el càlcul de l’indicador totes les titulacions ofertes en el curs 2001-02, independentment de si estan o
no completament desplegades, excepte les titulacions de nova implantació. En cursiva s’indica la nova oferta de titulacions del curs
2001-02.

Data de referència 31 de març de 2002.

Relacions Laborals 37.743,0 15.108,0 40,03%

Treball Social

TOTAL TITULACIÓ HOMOLOGADA 686.755,0 185.992,5 27,1%

Titulació Pròpia (A) (B) RA6

Administració i Gestió Immobiliària 1.870,5 157,5 8,42%

Arqueologia 1.807,5 0,0 0,00%

Ciència i Mètode en Infermeria 2.721,0 322,5 11,85%

Estudis Alemanys 346,5 25,5 7,36%

TOTAL TITULACIÓ PRÒPIA 6.745,5 505,5 7,5%

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 693.500,5 186.498,0 26,9%

Any 

Codi indicador Indicador 1998 1999 2000 2001

PC1 Nombre de projectes d’R+D nous
de la UE

7 3 3 6

PC3 Nombre de projectes d’R+D nous
de l’Estat espanyol

24 29 38 35

PC5 Nombre de projectes d’R+D nous
de l’Administració autonòmica

0 1 2 4

PC7 Nombre d’accions especials d’R+D noves 
de la Unió Europea

0 0 1 0

PC9 Nombre d’accions especials d’R+D noves 
de l’Estat espanyol

1 5 3 5

PC11 Nombre d’accions especials d’R+D noves 
de l’Administració autonòmica

1 3 2 1

 Any

Codi indicador Indicador 1998 1999 2000 2001

PC2 Recursos econòmics en projectes d’R+D 
nous de la UE 261.119,47 € 121.375,74 € 345.840,00 € 543.970,91 €

PC4 Recursos econòmics en projectes d’R+D 
nous de l’Estat espanyol 1.005.072,54 € 1.107.581,17 € 1.313.841,33 € 1.667.759,63 €

PC6 Recursos econòmics en projectes d’R+D 
nous de l’Administració autonòmica 0,00 € 15.325,81 € 37.052,40 € 57.486,82 €

PC8 Recursos econòmics en accions especials 
d’R+D noves de la Unió Europea 0,00 € 0,00 € 21.740,00 € 0,00 €

PC10 Recursos econòmics en accions especials 
d’R+D noves de l’Estat espanyol 24.040,48 € 55.269,07 € 26.868,37 € 32.719,81 €

PC12 Recursos econòmics en accions especials 
d’R+D noves de l’Administració 
autonòmica 3.606,07 € 11.419,23 € 5.709,61 € 6.010,12 €

Any

Codi indicador Indicador 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

PC13 Tesis doctorals aprovades 38 27 42 55
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4  S’aprova la proposta al Consell Social d’assignació del complement retributiu
autonòmic per al personal docent i investigador funcionari i per al personal
docent contractat de la Universitat Rovira i Virgili.

Aquest complement retributiu té caràcter individual
a) Per al personal docent i investigador funcionari aquest complement retributiu

estarà format pels conceptes següents:
◆ Concepte docent: el seu import, per a cada professor, és igual al 20% dels trams

de docència consolidats a 31 de desembre de 2001.
◆ Concepte recerca: el seu import, per a cada professor, és igual al 50% dels trams

de recerca consolidats a 31 de desembre de 2001.
En cap cas el complement autonòmic no serà inferior a la quantitat que resulti

d’aplicar el criteri establert en l’apartat B d’aquest acord.
b) Per al personal docent contractat el complement autonòmic serà l’import resul-

tant d’aplicar un 1,4% sobre les retribucions íntegres, d’acord amb la seva categoria i
dedicació actuals, vigents a 31 de desembre de 2001.

Aquest complement tindrà efectes des de l’1 de gener de 2002.

5  S’aprova la modificació de la Normativa de doctorat.

ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

CONSIDERACIONS GENERALS

1. 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
d’investigació del programa com en la de l’elaboració de la tesi doctoral (tutoria de tesi)

2. Per evitar càlculs econòmics inadequats sobre l’estatus de l’alumne/a, aquest ha
de seguir amb atenció especial les instruccions següents:

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 per al curs vigent:

◆ l’import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’alumne/a es matriculi
◆ factor de repetició
◆ taxes administratives
◆ assegurança escolar, si s’escau
◆ serveis voluntaris, si s’escau
3. 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 el dret a
l’exempció, té deu dies per aportar el justificant corresponent regularitzar la matrícula.
Una vegada transcorregut aquest període, la secretaria del centre procedirà a regularit-
zar la matrícula d’ofici.

TIPUS DE MATRÍCULA

L’alumne/a ha de matricular-se en una de les classes de matrícula següents:
a) 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 uni-
versitaris.

b) Família nombrosa 1a. L’alumne/a ha de pagar el 50% dels preus públics en con-
cepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives establertes 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.

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, acom-
panyada 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/a disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a la
secretaria del centre.

c) 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 administrativa. 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.
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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, acom-
panyada 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/a disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a la secre-
taria del centre.

◆ Convenis o tractats culturals. L’alumne/a està exempt d’abonar els preus dels ser-
veis acadèmics matriculats. Aquesta classe de matrícula està limitada als alumnes que
l’acreditin mitjançant l’aportació de la documentació establerta en el conveni correspo-
nent en vigor i és d’ús exclusiu per als cursos/treballs de què es matricula per primera
vegada.

AJUTS DE MATRÍCULA

1. Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència
acreditada, fills menors de 25 anys i fills menors de 25 anys de personal fix de la URV
que ha mort.

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, projectes de tesi i de la tutoria de
tesi si s’hi matricula per primera vegada a un centre integrat de la Universitat Rovira i
Virgili. També tindrà dret a l’exempció si l’àmbit del programa de doctorat no està
implantat a la URV. Ha d’aportar el corresponent certificat original que acrediti aquesta
condició, dins del període oficial de matrícula del programa de doctorat, emès pel Ser-
vei de Recursos Humans, d’acord amb el model establert.

2. 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’aportar el cor-
responent certificat original que acrediti aquesta condició, dins del període oficial de
matriculació, emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert.

EFECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA CONDICIONAL/ALUMNES
AMB AJUT DE MOBILITAT

Alumnes becaris del MECD o de la Generalitat de Catalunya o becaris
amb ajut de mobilitat

Els alumnes que presentin la sol·licitud de beca/ajut hauran de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca/ajut (si s’escau, pot fer-

constar més d’una beca/ajut).
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 i/o ajut alternativa que la Universi-

tat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (família nombrosa, per-
sonal URV, 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.

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 el setembre següent, llevat que els efectes de la beca /ajut
hagin quedat anul·lats abans.

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

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 s’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.
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ALTRES 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 esta-
blert en el decret de preus públics

TAXES ADMINISTRATIVES

1. S’aplicarà una taxa per la gestió de matriculació i expedient acadèmic per a 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 modificació i/o amplació parcial
de matrícula.

RECÀRRECS

◆ Als alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista se’ls apli-
carà un increment de 30,05 euros en el preu total de la matrícula, per compensar les
despeses que comporta la gestió de morosos.

◆ Als alumnes que es matriculin per segon cop d’un curs/treball d’investigació,
l’import d’aquest s’incrementarà en un 30%. Si se’n matricula per tercera vegada o més
l’import s’incrementarà en un 50%.

ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

1. L’alumne/a pot demanar al centre l’anul·lació total de la sol·licitud de matrícula
un mes després d’haver-la formalitzat. No es poden fer anul·lacions parcials de sol·lici-
tuds de matrícula.

Tenen dret a la devolució de l’import pagat (excepte les taxes de secretaria i els ser-
veis voluntaris) si es presenta la sol·licitud 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.
2. Als alumnes que després de la gestió de reclamació dels rebuts impagats corres-

ponents continuïn figurant com a deutors, se’ls anul·larà la matrícula.

FORMES DE PAGAMENT 

Pagament únic. L’alumne/a paga íntegrament d’un sol cop l’import de la matrícula 
Pagament fraccionat. L’alumne/a pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos ter-

minis 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 tres mesos després d’efectuar la primera matrícula.

 Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l’import total a pagar dels crè-
dits matriculats sigui superior a 150,25 euros.

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 nul·la i, per tant,
impagada la matrícula amb els efectes que se’n derivin.

Qualsevol altra forma de pagament que l’alumne utilitzi fora de les dues esmenta-
des 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.

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.

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 pagament domiciliat. En el moment de formalitzar la matrícula caldrà
indicar les dades bancàries on es farà el càrrec del/s rebut/s generat/s. 

MODIFICACIONS NORMATIVA ACADÈMICA

EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ALUMNE/A

Matrícula 

Una vegada finalitzat el període de matrícula, el degà/ana o director/a del centre pot con-
cedir matrícula fora del termini establert, dins dels dos mesos següents al període establert
en el programa de doctorat. En aquests casos, l’alumne/a ha de presentar la sol·licitud al
centre acompanyada de l’informe favorable del departament, degudament justificada. 
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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 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/s departament/s en què s’ha fet el programa.
El doctorand/a ha de presentar la tesi entre els dies 1 i 10 de cada mes a la Comissió

de Doctorat de la Universitat (Servei de Gestió Acadèmica).
El termini de dipòsit és de deu 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.

MODIFICACIONS NORMATIVA DE MATRÍCULA

Tutoria de Tesi

El Decret de preus públics estableix el concepte de tutoria acadèmica de tesi per man-
tenir 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

curs acadèmic, 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 10 d’octubre s’hauran de matricular
de la tutoria de tesi corresponent a aquell curs.

Nota: en negreta, les modificacions.

6  S’acorda aprovar els programes de doctorat a iniciar el curs 2002-03.

Àrea temàtica Departament
Àrea Temàtica A Departament de Medicina i Cirurgia / Psicologia
Mètodes de Recerca en Ciències de la Salut
Àrea Temàtica: B Departament d’Història i Geografia
Espiritualitat i Religiositat a l’Antiguitat i a l’Edat Mitjana
Àrea Temàtica: B Departament de Filologia Anglogermànica
Change and Diversity in English Estudies
Àrea Temàtica: B Departament de Filologia Catalana / d’Història i Geografia
Qüestions de Llengua i Literatura: Identitat i Estandardització
Àrea Temàtica: B Departament de Filologies Romàniques
Estudis Hispànics i Romànics
Àrea Temàtica: B Departament de Filologies Romàniques
Formal Languagues and Applications
Àrea Temàtica B Departament de Pedagogia
Tecnologia Educativa
Àrea Temàtica: C Departament de Dret
Empresa i Sistema Penal
Àrea Temàtica: C Departament de Gestió d’Empreses / Economia
Economia i Empresa
Àrea Temàtica: D Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Electrònica
Àrea Temàtica: D Departament d’Enginyeria Química / Enginyeria Mecànica
Graduate Studies in Chemical and Process Engineering
Àrea Temàtica: D Departament de Bioquímica i Biotecnologia / Departament de
Nutrició i Metabolisme Medicina i Cirurgia / Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea Temàtica: D Departament de Química Física i Inorgànica
Química Teòrica i Computacional
Àrea Temàtica: D Departament de Química Física i Inorgànica / 
Química en Processos i Productes Industrials Departament de Química Analítica i Química Orgànica
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7  S’acorda la concessió de premis extraordinaris de final d’estudis (1r, 2n o 1r i 2n
cicle) 2001-02.

PREMIS EXTRAORDINARIS FINAL D’ESTUDIS
CURS ACADÈMIC 2000-01

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses Elisenda Capella Roca 2,70
Ciències Empresarials Enrique Peñalver Bermejo 2,36
Economia Mercedes Teruel Carrizosa 2,53
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Medicina Laia Pastor Jané 3,29
Fisioteràpia Sílvia Ricart Fàbregas 2,99
Facultat de Química
Química Xavier Álvarez Micó 2,64
Bioquímica Anna Mireia Crescenti Savall 3,15
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Pedagogia Anna Soler Pallás 2,00
Psicologia Laia González Ausín 3,47
Mestres Victorina Garcín Itarte 2,74
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
ETI-Química Industrial M. Pilar Hospital Caparrós 1,59
Enginyeria Química Jaume Claür Hernández 2,59
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
ETI-Electrònica Industrial Jordi Tarragó Maijó 1,72

Joaquim López Maroñas 1,72
ETI-Electricitat Álvaro José Baron Andreu 1,92
ET en Informàtica de Sistemes David Sánchez Ruenes 2,84
ET en Informàtica de Gestió Pere Lluís Ramos Pardo 1,95
Enginyeria Informàtica Lázaro Navarro Torta 2,27
Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial Mariano Fons Lluís 3,01
Facultat de Lletres
Filologia Hispànica Leonor Becerra Bonache 2,92
Filologia Catalana Xavier Bonillo Hoyos 2,64
Filologia Anglesa Roser Domènech Auque 2,78
Història Javier Ángel Domingo Magaña 2,51
Geografia Joan Fuster Garcia 2,36
Antropologia Social i Cultural Lídia Martínez Flores 3,43
Graduat Superior en Arqueologia Paula Bartolomé Ovejero 2,47
Graduat Superior Estudis Alemanys Ana Maria Grau Elias 2,47
Facultat de Ciències Jurídiques
Dret Mª José Chinarro Enríquez 2,57
Relacions Laborals Esther Figueras Melià 2,57
Facultat d’Enologia
ETA-Indústries Agràries i Alimentàries Rosa Marina Andrés Brull 1,88
Enologia Anna Puig Pujol 2,89
Escola Universitària d’Infermeria
Infermeria Míriam Leiva Caballero 2,13

8  S’acorda la concessió de premis extraordinaris de doctorat.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
CURS 2001-2002

D’acord amb la Normativa de Premis Extraordinaris de Doctorat, la Comissió de
Doctorat que va tenir lloc el dia 31 de maig va acordar aprovar la relació dels alumnes
els quals es proposen per a l’obtenció dels premis extraordinaris.
Àrea Temàtica A: Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia,
Infermeria i Psicologia:
Dra. Mònica Bulló Bonet Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea Temàtica B: Departaments d’Antropologia Social i Filosofia, Filologia Angloger-
mànica, Filologia Catalana, Filologies Romàniques, Història i Geografia i Pedagogia:
Dra. Gemma Bel Enguix Departament de Filologies Romàniques
Dr. Policarp Hortolà Gómez Departament d’Història i Geografia
Àrea Temàtica C: Departaments de Dret, Gestió d’Empreses i Economia:
Dr. Antoni M Jordà Fernàndez Departament de Dret
Dr. Jorge de Andrés Sánchez Departament de Gestió d’Empreses
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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:
Dr. Daniel Curulla Ferré Departament de Química Física i Inorgànica
Dra. Maria Cinta Pujol Baiges Departament de Química Física i Inorgànica
Dra. Maria Lourdes Callau Borras Departament de Química Analítica i Química

Orgànica

9  S’aprova l’oferta de crèdits lliures de la Universitat Rovira i Virgili, curs 2002-03,
curriculars i extracurriculars.

Departament Assignatura Codi Crèdits
Núm.
places Professor

Núm.
alumnes

Q
Ensenyament ofertats

Horari Centre Observac.
2001-02

CIÈNCIES 

MÈDIQUES 

BÀSIQUES

L’home i el Planeta Terra: 
Situacions de repte adaptatiu

278463 4,5
(3T+1,5P)

30 Maria Rosa Fenoll 
Brunet

21 2Q Medicina Virtual Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

S’imparteix per inter-
net

Organització del Sistema 
Sanitari

278458 4,5 30 Joan Guix Oliver No es va 
ofertar

1Q Medicina dimecres
de 18 a 20h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Fisioteràpia

Infermeria (95)

Infermeria (2002)

Gestió Sanitària i Gestió 
Clínica

278459 4,5 30 Joan Miquel 
Carbonell Riera

21 1Q Medicina dimecres
de 16 a 19h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Anatomia Patològica 
Oncològica

278460 4,5 75 Sirvent/Mayayo/
Bernat

78 2Q Medicina dimecres
de 16 a 19h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Fisioteràpia

Infermeria (95)

Infermeria (2002)

MEDICINA I 

CIRURGIA

Habilitats i Actituds de la 
Pràctica Clínica 3

278434 6 80 Lluís Masana 
Marín

36 1Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

 Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. Sant 
Joan de Reus. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ. Sant Joan de 
Reus 

Habilitats i Actituds de la 
Pràctica Clínica 2

278435 6 80 Lluís Masana 
Marín

41 2Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

 Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. Sant 
Joan de Reus. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ. Sant Joan de 
Reus

Habilitats i Actituds de la 
Pràctica Clínica 1

278436 6 80 Lluís Masana 
Marín

41 1Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

 Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. Sant 
Joan de Reus. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ. Sant Joan de 
Reus

Tècniques i Metodologia
de la Pràctica Clínica 1

278438 6 80 Cristobal Richart 
Jurado

37 1Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

 Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. de 
Tarragona Joan XXIII. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ.de Tarragona 
Joan XXIII

Tècniques i Metodologia
de la Pràctica Clínica 3

278439 6 80 Cristobal Richart 
Jurado

32 1Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. de 
Tarragona Joan XXIII. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ.de Tarragona 
Joan XXIII

Tècniques i Metodologia
de la Pràctica Clínica 2

278440 6 80 Cristobal Richart 
Jurado

37 2Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. de 
Tarragona Joan XXIII. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ.de Tarragona 
Joan XXIII
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Tècniques i Metodologia
de la Pràctica Clínica 4

278441 6 80 Cristobal Richart 
Jurado

32 2Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. de 
Tarragona Joan XXIII. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ.de Tarragona 
Joan XXIII

Habilitats i Actituds de la 
Pràctica Clínica 4

278442 6 80 Lluís Masana 
Marín

37 2Q Medicina dimecres
de 14 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Alumnes de 2n cicle 
de Medicina adscrits 
a la unitat docent de 
l’Hospital Univ. Sant 
Joan de Reus. 
Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ. Sant Joan de 
Reus

Massatge pel Sistema
Limfàtic

278449 4,5 30 Anna Redondo 
Brunet

30 1Q Fisioteràpia dimecres
de 17 a 19 h
(la resta de crè-
dits 1,5 es rea-
litzarà presentat 
treballs corres-
ponents a les 
pràctiques)

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

No podrà matricular-
se l’alumnat que hagi 
cursat l’assignatura 
Drenatge Limfàtic 
Manual amb anterio-
ritat

Tècniques de Teràpia 
Manual

278451 4,5 40 Antonio M. 
Ortega Company

40 2Q Fisioteràpia dimecres
de 18 a 21h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

No podrà matricular-
se l’alumnat que hagi 
cursat l’assignatura 
Teràpia Manual amb 
anterioritat

Cirurgia Pediàtrica 278454 4,5 30 Luis Luengo 
Rodríguez de 
Ledesma

13 2Q Medicina dimecres
de 16 a 18h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ. de Tarragona 
Joan XXIII

L’Abordatge del Dolor a 
l’Àmbit Clínic

278455 4,5 30 Cristobal Richart 
Jurado

12 2Q Medicina dimecres
de 14 a 16h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Aquesta activitat es 
realitza a l’Hospital 
Univ. de Tarragona 
Joan XXIII

L’escolta activa 278457 4,5 60 Eduard Prats/
Montse Giralt

62 1Q Medicina dimecres a
partir de la set-
mana 3,
d’11 a 14h

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

Preferentment alum-
nes que hagin cursat 
l’assignatura “Ele-
ments millora pràc-
tica clínica“

Fisioteràpia

Infermeria (95)

Infermeria (2002)

Ejercicio terapéutico:
isocinesia

278465 4,5 120 F.J. Santos Andrés Nova 1Q Fisioteràpia Teoria: dime-
cres 15-17 / 
Pràctiques: 
Matins Hospi-
tal Univ. Joan 
XXIII

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

QUÍMICA

ANALÍTICA

I QUÍMICA 

ORGÀNICA

Els Productes de Consum
i la seva Química

278446 4,5 120 Joan Carles 
Ronda Bargalló

128 1Q Genèric excepte: Dimecres
de 17 a 20h

Facultat de Química

Ciències Empresarials (92)

Ciències Empresarials (2002)

Administr. I Gestió Immobil. (99)

Economia (99)

Administr. I Direc. Empreses (92)

Administració i Direcció 
d’Empreses (2002)

Economia (01)

ENGINYERIA 

MECÀNICA

Introducció a l’Expressió 
Gràfica a l’Enginyeria
Tècnica

278311 4,5 40 José Luis López 
Acebes

24 1Q ETI: Química Industrial dimarts
de 10 a 13h

ETSEQ

Introducció a l’Expressió 
Gràfica a l’Enginyeria
Química

278461 4,5 60 José Luis López 
Acebes

60 1Q Enginyeria Química dimarts
de 10 a 13h

ETSEQ

PSICOLOGIA Intervenció Familiar 278234 6 50 M. Dolores 
Hierro Busto / 
Nuria Vázquez 
Orellana

76 2Q Genèric excepte: Horari:
dimecres
de 12 a 14h i 
de 16 a 18h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaCiències Empresarials (92)

Infermeria 

Administr. I Direc. Empreses

Economia (99)

Economia (01)

Administr. I Gestió Immobil. (99)

Eng. Tèc. Informàt. Sistemes

Eng. Tèc. Informàt. Gestió

ENGINYERIA 

INFORMÀTICA I 

MATEMÀTIQUES

Introducció a l’Astronomia 278304 6 76 Carlos García 
Gómez / Josep Mª 
Solanes Majua

78 2Q Genèric excepte: dimarts i
divendres
de 18 a 20h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaCiències Empresarials (92)

Administr. I Direc. Empreses

Economia (99)

Administr. I Gestió Immobil. (99)

Economia (01)

Departament Assignatura Codi Crèdits
Núm.
places Professor

Núm.
alumnes

Q
Ensenyament ofertats

Horari Centre Observac.
2001-02
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Nocions Geomètriques 278307 4,5 30 Blas Herrera 
Gómez

30 2Q Bioquímica dimarts
de 17 a 20h

ETSE

ET Informàtica Sistemes (98)

Enginyeria Informàtica

ETI Espec. Electricitat

ETI Espec. Electrònica Indust.

ET Informàtica Gestió (98)

ETI Espec. Química Industrial

Enginy. Automàtica i Electròn. 
Indus.

Química

Enginyeria Química (93)

Programari Educatiu 278310 4,5 30 Joan Manel Ferré i 
Giné

26 2Q Genèric excepte: dimecres 
d’11 a 14h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaInfermeria 

ET Informàtica de Sistemes (98)

Enginyeria Informàtica

ETI Espec. Electricitat

ETI Espec. Electrònica Indust.

ET Informàtica de Gestió (98)

ETI Espec. Química Industrial

ETA espe. Indust. Agràries i
Aliment.

Enginy. Autom. I Electròn. Ind.

Enginyeria Química (93)

DRET Dret i Presó 278566 4,5 20 Dr. Josep Miquel 
Prats / Dr. Joan 
Baucells

Nova 1Q i 
2Q

Dret No sotmès a un 
model clàssic 
d’horari per-
què ve determi-
nat per les 
possibilitats 
d’entrevista 
amb els reclu-
sos i la tutorit-
zació de 
l’activitat dels 
alumnes en 
funció dels ter-
minis de pre-
sentació dels 
escrits corres-
ponents.

Facultat de Ciències 
Jurídiques

Es recomana que 
s’hagi cursat l’assig-
natura Execució 
Penal

Ciutadania i Immigració 278567 4,5 100 Dr. Santiago José 
Castellà Surribas

Nova 2Q Treball Social dimecres
de 15 a 18h

Facultat de Ciències 
Jurídiques

Dret

Ciències del Treball

Relacions Laborals

Imatges del Dret al Cinema 278568 4,5 120 Mario Ruiz Sanz Nova 1Q Genèric dimecres
de 16 a 19h

Facultat de Ciències 
Jurídiques

Règim General de la Segure-
tat Social

278569 4,5 40 Dr. Vicente 
Martínez Abascal

Nova 2Q Dret dimecres
d’11 a 14h

Facultat de Ciències 
Jurídiques

Treball Social

Ciències Empresarials

INFERMERIA Prevenció d’Accidents i Pri-
mers Auxilis en la Infància i 
en l’Adult

278447 6 50 Carme Tió Molist / 
Francisca Parera 
Terol

28 AN Genèric excepte: Dates:
del 30-10-02
al 14-05-03 
Horari:
de 16 a 18,30h

Escola Universitària 
d’Infermeria

Medicina

Fisioteràpia

Ciències Empresarials (92)

Infermeria 

Ciències i Mètode Infermeria (99)

Administr. I Gestió Immobil. (99)

Economia (99)

Administr. I Direc. Empreses (92)

Economia (01)

FILOLOGIA 

ANGLOGERMÀNICA

Irlanda al s. XX:
Cultura i Societat

278559 4,5 45 Dra. Cristina 
Andreu

37 2Q Genèric Dc, 16-19. Aula 
3202

Facultat de Lletres El curs s’impartirà en 
català, amb la possi-
bilitat d’algunes con-
ferències en anglès. 
La bibliografia i les 
lectures obligatòries 
seran en anglès, atesa 
la manca de traducci-
ons d’obres irlande-
ses al català o 
castellà. Nivell 
d’anglès recomana-
ble: First Certificate in 
English

Departament Assignatura Codi Crèdits
Núm.
places Professor

Núm.
alumnes

Q
Ensenyament ofertats

Horari Centre Observac.
2001-02
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Índia: Cultura, Literatura, 
Economia i Religió

278522 4,5 100 Dra. H. Cynthia 
Wyatt

102 2Q Genèric Dc, 16-19. Aula 
3101

Facultat de Lletres

Anglès per a Enginyeria
Tècnica Agrícola i Enologia

4,5 90 Sra. Maria del 
Carme Fallada

Nova 2Q Enologia Dm, 18-19 i 
Dv, 16-18

Facultat d’Enologia Cal tenir un nivell 
mitjà-alt d’anglès

ETA Especialitat en Indústries 
Agràries i Alimentàries

ENGINYERIA 

ELECTRÒNICA, 

ELÈCTRICA

I AUTOMÀTICA

Tecnologia de la Refrigera-
ció i Climatització

278312 4,5 40 José Ramón 
López López

51 1Q ET Informàtica de Sistemes (98) dimecres 
d’11 a 14h

ETSE

Enginyeria Informàtica

ETI Espec. Electricitat

ETI Espec. Elèctronica Indus.

ET Informàtica de Gestió (98)

ETI Espec. Química Industrial

Enginy. Automàtica i Electròn. 
Indus

Enginyeria Química (93)

ENGINYERIA

QUÍMICA

Estratègies de resolució de 
problemes. Elemental,
Doctor Watson

278317 4,5
(3 teoria 

1,5 
probl.)

50 Azael Fabregat/
Josep Font

33 1Q Medicina ETSEQ

Fisioteràpia

Bioquímica

Educació Social (99)

Mestre Educ. Especial (97)

Mestre Educ. Infantil (97)

Mestre Educ. Musical (97)

Mestre Educ. Primària (97)

Mestre Ll. Estrangera (97)

Mestre Educ. Física (97)

ET Informàtica de Gestió (98)

Pedagogia

ETI Espec. Química Industrial

Enologia (96)

Psicologia

ET Agrícola esp. Ind. Agràries i 
Alim.

Química

Enginyeria Química (93)

ETI: Informàtica de Sistemes (98)

Enginyeria Informàtica

Programes educatius per a 
l’Ensenyament Primari

278213 4,5
(2,5

teoria 2 
probl.)

30 Magda Medir 
(Dpt.Eng.Química) 
Enric Anton 
(Dept. 
Bioquímica i 
Biotecnologia)

7 2Q Mestre Educ. Especial (97)
Mestre Educ. Infantil (97)
Mestre Educ. Musical (97)
Mestre Educ. Primària (97)
Mestre Ll. Estrangera (97)
Mestre Educ. Física (97)
Pedagogia
Psicologia
Enginyeria Química (93)

dimecres
de 12 a 14,50h

Facultat de Ciències 
de l’Educació
i Psicologia

S’oferta conjunta-
ment amb el Departa-
ment de Bioquímica i 
Biotecnologia

BIOQUÍMICA
I BIOTECNOLOGIA

Història de la Bioquímica 278428 4,5 sense 
límit

Antoni Romeu 
Figuerola

179 2Q Genèric excepte: Virtual Facultat de Química S’imparteix per inter-
net

Ciències Empresarials (92)

Admin. I Gestió Immobiliària 
(99)

Economia (99)

Administ. I Direcció Empreses 
(92)

Economia (01)

Estudi de la Terra 278212 4,5 80 Enric R. Antón 
Grau

60 2Q Genèric excepte:

Ciències Empresarials (92)

Dret

Relacions Laborals

Administ. I Gestió Immobil. (99)

Economia (99)

Administ. I Direcc. Empreses 
(92)

Economia (01)

Departament Assignatura Codi Crèdits
Núm.
places Professor

Núm.
alumnes

Q
Ensenyament ofertats

Horari Centre Observac.
2001-02
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PEDAGOGIA El Joc en l’Educació Física
i Esportiva

278225 4,5
(1,5 T+3P)

30 Dr. Luís Marquès 
Molías

16 1Q Medicina dc 13-14h (T) 
dc 16-17 h (P) 
dc 17-18 h (P)

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaFisioteràpia

Mestre Educ. Especial (97)

Mestre Educ. Infantil (97)

Mestre Educ. Primària (97)

Mestre Educ. Musical (97)

Mestre Ll. Estrangera (97)

Mestre Educ. Física (97)

Pedagogia

Psicologia

Fonaments dels esports 278260 6 (1,5T+ 
4,5P)

40 Dr. Luís Marquès 
Molías

Nova 2Q Medicina dc 12-13h (T) 
dc 13-14 (P) dc 
16-17 (P) dc 
17-18 (P)

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaFisioteràpia

Mestre Educ. Especial (97)

Mestre Educ. Infantil (97)

Mestre Educ. Primària (97)

Mestre Educ. Musical (97)

Mestre Ll. Estrangera (97)

Mestre Educ. Física (97)

Pedagogia

Psicologia

Teoria i Història de l’Educa-
ció Física i l’Esport

278261 4,5 (3T + 
1,5 P)

40 Carmen Pérez 
Ramírez

Nova 1Q Medicina dc 12-13 h (T) 
dc 13-14 h (P) 
dc 16-17 h (T)

Facultat de Ciències 
de l’Educació i 
PsicologiaFisioteràpia

Mestre Educ. Especial (97)

Mestre Educ. Infantil (97)

Mestre Educ. Primària (97)

Mestre Educ. Musical (97)

Mestre Ll. Estrangera (97)

Mestre Educ. Física (97)

Pedagogia

Psicologia

Eines Telemàtiques aplicades 
a la Formació

278243 4,5 (1,5 
T+ 3 P)

30 Mercè Gisbert 9 (Inter-
cam-pus 

URV)

2Q Genèrica Virtual Facultat de Ciències 
de l’Educació i
Psicologia

S’imparteix per inter-
net

FILOLOGIA

CATALANA

Dicció i Expressió oral 278571 4.5 30 Montserrat Palu 
Vergés

Nova 1Q Filologia Catalana dimecres
de 17 a 20h 
Aula 3207

Facultat de Lletres

Filologia Anglesa

Filologia Hispànica

Les cultures del Rock 278575 4.5 30 Joan Elies Adell Nova 2Q Filologia Catalana Dimecres
de 17a 20h
Aula 3203

Facultat de Lletres No podràn matricu-
lar-se els alumnes 
que van cursar les 
assignatures: “Intro-
ducció a la Cultura 
del Rock“ o “Pensa-
ment Crític i Cultura 
Contemporània: 
l’estudi de les Cultu-
res del Rock“

Filologia Anglesa

Filologia Hispànica

Història

Estudis Alemanys

Geografia

Història de l’Art

Antropologia Social i Cultural

Publicitat i Relacions Públiques

Arqueologia

ANTROPOLOGIA, 

FILOSOFIA I TRE-

BALL SOCIAL

El Somni, l’Emoció i l’Afició 278262 6 125 Ángel Martínez 
Hernáez

Nova 2Q Antropologia Social i Cultural dilluns i dimarts 
de 11,30 a 13h 
i dimecres 

Facultat de Lletres

Filologia Catalana

Filologia Hispànica

Filologia Angles

Psicologia

Medicina

Fonaments de Psicologia i 
Filosofia de la Ment

278263 6 30 José A. Diez 
Calzada

Nova 1Q Psicologia
Pedagogia

dilluns de 17 a 
18h i dimarts 
de 16 a 19h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
Psicologia

Sexe i Cultura: Dones i 
Homes en Construcció

278264 6 30 Jordi Roca i 
Girona

Nova 2Q Genèrica excepte:
ETI: Química Industrial
Enginyeria Química 

dijous i
divendres
de 10 a 11,30h 
dimecres

Facultat de Lletres

HISTÒRIA

I GEOGRAFIA

L’escriptura: dels Vissigots
a Guttenberg

278572 6 
(4,5t+1,5p)

30 Montserrat 
Sanmartí

Nova 1Q Genèric dijous i
divendres
de 13 a 14,30h 
+ pràctiques no 
presencials 
(dmc 9 a 12)

Facultat de Lletres

Dones a l’Edat Mitjana 4,5 30 Coral Cuadrada 2Q Genèric dijous i
divendres
de 13 a 14,30h

Facultat de Lletres

Departament Assignatura Codi Crèdits
Núm.
places Professor

Núm.
alumnes

Q
Ensenyament ofertats

Horari Centre Observac.
2001-02
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El cinema Espanyol des dels 
seus orígens fins a la
Democracia

278573 6 
(4,5T+1,5P)

30 José Carlos 
Súarez

Nova Anual Genèric dilluns
de 13 a 14,30h 
+ Pràctiques no 
presencials

Facultat de Lletres

L’Art Espanyol a la Segona 
Meitat del Segle XX

278574 6
(4,5T+1,5P)

30 José Carlos 
Súarez

Nova Anual Genèric dimarts
de 13 a 14,30h 
+ Pràctiques no 
presencials

Facultat de Lletres

Les grans formes narratives 
del teatre

278563 6 30 Ricard Salvat 10 1Q Filologia Hispànica

Filologia Anglesa

Dret

Publicitat i Relacions Públiques

Economia

Filologia Catalana

Història

Geografia

Història de l’Art

Antropologia Social i Cultural

FILOLOGIES 
ROMÀNIQUES

Llibres, Ús, Organització i 
Passió

278210 4.5 30 Àngels Ollé i 
Romeu

33 1Q Genèric excepte: dimecres de 11 
a 14 h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaCiències Em presarials

AGI

Economia

ADE

ETI: Informàtica de Sistemes

ETI: Informàtica de Gestió

ETI: Electricitat

ETI: Electrònica Industrial

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Automàtica i
Electrònica Industrial

Cinema i Educació 278235 4.5 50 Jaume Aymí 30 2Q Genèric excepte: dimecres
de 17 a 20h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaETI: Informàtica de Sistemes

ETI: Informàtica de Gestió

ETI: Electricitat

ETI: Electrònica Industrial

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Automàtica i
Electrònica Industrial

El Francès de l’Enologia 278564 4.5 40 Pilar Salcedo 14 2Q Enologia dijous
de 15 a 16h
i divendres
de 12 a 14h

Facultat d’Enologia

ETA: Indústries Agràries i
Alimentàries 

Pràctica de la Llengua
Espanyola

278576 4.5 30 Francesc Guirado 
Pagès

Nova 2Q Genèric excepte: dimecres
de 16 a 19h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaETI: Informàtica de Sistemes

ETI: Informàtica de Gestió

ETI: Electricitat

ETI: Electrònica Industrial

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Automàtica i
Electrònica Industrial

Filologia Anglesa

Filologia Catalana

Filologia Hispànica

Taller de Llengua Escrita 278207 4.5 30 Pilar Monje 
Margeli

S’havia 
ofertat 
el curs 

2000-01

2Q Genèric excepte: dimecres
de 16 a 19h

Facultat de Ciències 
de l’Educació i
PsicologiaETI: Informàtica de Sistemes

ETI: Informàtica de Gestió

ETI: Electricitat

ETI: Electrònica Industrial

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Automàtica i
Electrònica Industrial

El Teatre del Segle d’Or 278577 4.5 30 M. José Rodríguez 
Campillo

Nova 1Q Filologia Catalana dimecres
de 16 a 18h i 
Pràctiques no 
presencials a 
l’aula

Facultat de Lletres

Filologia Anglesa

Filologia Hispànica

Art i Cultures Orientals 278578 6 30 M. Angeles 
Caamaño

Nova 2Q Filologia Catalana dimecres
de 16 a 18h
i 1h no presen-
cial

Facultat de Lletres

Filologia Anglesa

Filologia Hispànica

Història

Història de l’Art

Departament Assignatura Codi Crèdits
Núm.
places Professor

Núm.
alumnes

Q
Ensenyament ofertats

Horari Centre Observac.
2001-02
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COMISSIÓ URV 

SOLIDÀRIA

Introducció a la Cooperació 
Internacional

278553 4,5 100 Maria Ferrater / 
Xavier Ponce / 
Joan Josep 
Pujades

108 1Q Genèric dimecres
de 16 a 19h

Escola Universitària 
d’Infermeria

E.U. D’INFERMERIA 

VERGE DE LA CINTA

Protecció de la Columna
en l’Àmbit Laboral Sanitari

278462 4,5 70 Isabel Andreu / 
Àngels Ballester / 
Cristina Vañó

40 2Q Genèrica excepte: dimecres
de 17,30 a 
19,30h

Escola Universitària 
d’Infermeria Verge de 
la CintaCiències Empresarials

Administració i Gestió
Immobiliària

Economia

Administració i Direcció 
d’Empreses

CESDA Anglès Aeronàutic I 9 75 Pendent Nova Anual Graduat Superior en Gestió 
d’Empreses Aeronàutiques i 
Operacions Aèries

CESDA

Graduat Superior en Aviació 
Comercial. Pilot de Transport de 
Línia Aèria

Graduat en Avió Comercial. 
Pilot Comercial

E.U. De Ralacions 
Laborals “Sancta 
Maria Maris”

Gestió Informatitzada de 
Nòmines i Cotitzacions 
Socials

278545 4,5 50 Sr. Elias 25 1Q Genèric excepte a: Horari de Tarda Escola Universitària 
de Relacions Laborals 
“Sancta M. Maris”Relacions Laborals

ET: Informàtica de Sistemes

ET: Informàtica de Gestió

Enginyeria Informàtica

Gestió Fiscal Informatitzada 278546 4,5 50 Sr. Elias 15 2Q Genèric excepte a: Horari de Tarda Escola Universitària 
de Relacions Laborals 
“Sancta M. Maris”Relacions Laborals

ET: Informàtica de Sistemes

ET: Informàtica de Gestió

Enginyeria Informàtica

Anglès de Recursos
Humans I

278547 4,5 50 Sr. Jordi Guitart 16 1Q Genèrica excepte: Horari de Tarda Escola Universitària 
de Relacions Laborals 
“Sancta M. Maris“Filologia Anglesa

ET: Informàtica de Sistemes

ET: Informàtica de Gestió

Enginyeria Informàtica

Informàtica I 278191 4,5 50 Sr. Jaume Ràfols 28 1Q Genèrica excepte: Horari de Tarda Escola Universitària 
de Relacions Laborals 
“Sancta M. Maris“ET:Informàtica de Sistemes

Enginyeria Informàtica

ETI: Electricitat

ETI: Electrònica Industrial

ET: Informàtica de Gestió

ETI: Química Industrial

Enginyeria Química

Enginyeria Automàtica i
Electrònica Industrial

Informàtica II 278192 4,5 50 Sr. Jaume Ràfols 16 2Q Genèrica excepte: Horari de Tarda Escola Universitària 
de Relacions Laborals 
“Sancta M. Maris“ET:Informàtica de Sistemes

Enginyeria Informàtica

ETI: Electricitat

ETI: Electrònica Industrial

ET: Informàtica de Gestió

ETI: Química Industrial

Enginyeria Química

Enginyeria Automàtica i
Electrònica Industrial

Departament Assignatura Codi Crèdits
Núm.
places Professor

Núm.
alumnes

Q
Ensenyament ofertats

Horari Centre Observac.
2001-02
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10  S’aprova la modificació de la taula d’equivalències als efectes de reconeixement
de crèdits per cursos d’idiomes moderns.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS LLIURES. EQUIVALÈNCIA PER 
ORGANITZADOR (D’APLICACIÓ A PARTIR DEL CURS 2002-2003)

ART. 1.2.e. IDIOMES MODERNS

Organisme Curs Crèdits 
reconeguts

Requisits

Servei Lingüístic Anglès, Francès, Alemany, Italià, 
Rus I

 0 o 6 Si és la llengua estudiada 
a l’educació secundària 
(1) no es pot reconèixer

Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris

Anglès, Francès, Alemany, Italià, 
Rus II

3 o 6 Si és la llengua estudiada a 
l’educació secundària se’n 
reconeixeran 3 crèdits

Anglès, Francès, Alemany, Italià III 6

Anglès, Francès, Alemany, Italià IV 6

Anglès, Francès, Alemany, Italià V 6

Anglès, Francès, Alemany, Italià VI 6

Anglès, Francès, Alemany, Italià VII 6

Català bàsic (30 hores) 2 Si han estudiat el català a 
l’educació secundària (1) 
no es pot reconèixer

Català bàsic (45 hores) 3

Català bàsic (60 hores) 4

Certificat de coneixements supe-
riors de llengua catalana (nivell D)

6

Espanyol per a estrangers
(40 hores)

2,5 Si han fet l’educació 
secundària a l’Estat espa-
nyol o en un país castella-
noparlant, no es pot 
reconèixer

Escola Oficial
d’Idiomes

1r Anglès, Francès, Alemany, Ita-
lià, Rus, Japonès, Àrab, Grec 
Modern

0 o 6 Si és la llengua estudiada 
a l’educació secundària 
no es pot reconèixer

Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris i 
certificant que s’ha fet un 
curs d’aquest nivell
d’un mínim de 90 hores i 
que s’ha aprovat una 
avaluació final

2n Anglès, Francès, Alemany, Italià, 
Rus, Japonès, Àrab, Grec Modern

3 o 6

3r Anglès, Francès, Alemany, Ita-
lià, Rus, Japonès, Àrab, Grec 
Modern

6

4t Anglès, Francès, Alemany, Italià, 
Rus, Japonès, Àrab, Grec Modern

6

5è Anglès, Francès, Alemany, Italià, 
Rus, Japonès, Àrab, Grec Modern

6

6è Àrab, Japonès, Rus 6

7è Àrab, Japonès 6

University of
Cambridge

Key to English Test 3 Si és la llengua estudiada 
a l’educació secundària 
no es pot reconèixer

Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris

Preliminary English 3

First Certificate in English 3

Certificate in Advanced English 3

Certificate of Proficiency in English 3

University of Oxford The Oxford Examination in English 
as a foreign language. Preliminary 
level

3 Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris
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Els alumnes de Filologia Catalana no podran reconèixer cursos de català.
Els alumnes de Mestre Llengua Estrangera (Anglès) i de Filologia Anglesa no podran

reconèixer cursos d’anglès.
Els alumnes de Mestre Llengua Estrangera (Francès) no podran reconèixer cursos de

francès.
Els alumnes de Graduat Superior en Estudis Alemanys no podran reconèixer cursos

d’alemany.
Els alumnes de Filologia Anglesa, Catalana i Hispànica no podran reconèixer la

llengua estrangera que cursin com a segona llengua.

(1) La descripció d’Educació Secundària inclou els estudis de Batxillerat, FP i cicles formatius.

11  S’aprova la proposta de preus dels cursos d’idiomes al servei lingüístic quan el
nivell d’idioma és un corequisit per a l’obtenció d’un títol acadèmic.

PROPOSTA DE PREUS DELS CURSOS D’IDIOMES AL SERVEI 
LINGÜÍSTIC QUAN EL NIVELL D’IDIOMA ÉS UN COREQUISIT
PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL ACADÈMIC

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I OCI

Cursos d’Idiomes Moderns
La Universitat Rovira i Virgili posa en marxa el curs acadèmic 2002-03 la Diplomatura
de Turisme a l’Escola Universitària de Turisme i Oci. El Pla d’estudis de l’ensenyament
estableix la necessitat del corequisit per a l’obtenció d’aquest títol acadèmic en els ter-
mes següents: “Per tal de cursar convenientment les assignatures diversificades de la
matèria Idiomes, els estudiants acreditaran un nivell mínim equivalent al 4t curs
d’anglès i al 2n curs de francès o alemany de l’Escola Oficial d’Idiomes“. Aquestes
assignatures s’impartiran en el darrer curs de l’ensenyament.

La Universitat Rovira i Virgili, amb la finalitat de donar suport i facilitar l’aprenen-
tatge als alumnes dels idiomes moderns exigibles d’acord amb el pla d’estudis, posa al
seu abast, mitjançant el Servei Lingüístic de la URV, la impartició de cursos d’idiomes
en el primer i segon any de la Diplomatura, en els següents termes:

a) Cadascun dels cursos tindrà un nombre orientatiu de 25 alumnes.

Goethe Institut Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 3 Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris

Centre de Recursos de 
Llengües Estrangeres del 
Dept. d’Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya

Internacional Certificate Confe-
rence (ICC). Certificate in English

3 Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitarisInternacional Certificate Confe-

rence (ICC) Certificato d’Italiano
3

Internacional Certificate Confe-
rence (ICC). Certificat de Français

3

Ministeri d’Educació 
de França. Comission 
Nationale du DELF et 
du DALF

Attestation de Reussite. Diplome 
d’Etudes en Langue Française 
(DELF) Premier Degre. Unite de 
controle A1

3 Si és la llengua estudiada 
a l’educació secundària 
no es pot reconèixer

Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris 

(DELF) Unite de controle A2 3

(DELF) Unite de controle A3 3

(DELF) Unite de controle A4 3

Generalitat de 
Catalunya. Junta
Permanent de Català

Certificat de coneixements superi-
ors de llengua catalana (nivell D)

6 Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris

Generalitat Valen-
ciana. Junta Qualifica-
dora de coneixements 
del valencià

Certificat de grau superior de conei-
xements de valencià (nivell D)

6 Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris

Junta Avaluadora de 
Català del Govern 
Balear

Certificat de coneixements superi-
ors de català (orals i escrits)

6 Sempre que s’hagi superat 
durant el període dels 
estudis universitaris

Organisme Curs Crèdits 
reconeguts

Requisits
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b) Aquests cursos tindran la consideració de crèdits de lliure elecció, d’acord amb
la taula d’equivalències d’idiomes establerta per la URV.

c) Preu:
◆ S’estableix un preu ordinari per a cada curs de 235 euros.
◆ S’estableix una bonificació en el preu de cada curs per als alumnes amb condició de

família nombrosa de primera, matriculats a la Universitat Rovira i Virgili, que presentin ori-
ginal i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent; el preu final serà de 117,5 euros.

◆ S’estableix una bonificació en el preu de cada curs per als alumnes becaris de
règim general i mobilitat (MECD i País Basc), matriculats a la URV, que presentin la cre-
dencial de la beca concedida; el preu final serà de 68,47 euros.

◆ S’estableix una bonificació en el preu de cada curs per als alumnes amb la condi-
ció de família nombrosa de segona o d’honor, matriculats a la Universitat Rovira i Vir-
gili, que presentin original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent; el preu final
serà de 68,47 euros.

12  S’aprova la normativa d’accés a segons cicles dels ensenyaments següents:

◆ Graduat superior de Tecnologies Ambientals
◆ Graduat superior de Dret Ambiental

NORMATIVA D’ACCÉS AL SEGON CICLE DEL GRADUAT SUPERIOR 
EN TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL 

La Junta de l’ETSEQ el 20 de març de 2002 va aprovar l’activació del títol propi de 2n
cicle: Graduat Superior en Tecnologia del Medi Ambient. Aquest acord fou ratificat en
la Junta de Govern de la URV el 8 d’abril de 2002.

La memòria preveu quines titulacions de primer cicle o primer i segon cicle tenen
accés a aquesta titulació:

Amb el títols de primer cicle de:
Enginyeria Tècnica Industrial
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques
Enginyeria Tècnica Agrícola
Enginyeria Tècnica Forestal
Enginyeria Tècnica de Mines

Amb el títols de primer i segon cicle de:
Enginyeria Industrial Llicenciatura en Ciències Ambientals
Enginyeria de Camins, Canals i Ports Llicenciatura en Biologia
Enginyeria de Mines Llicenciatura en Química
Enginyeria Geològica Llicenciatura en Geologia
Enginyeria Química Llicenciatura en Ciències del Mar
Enginyeria Agronòmica Llicenciatura en Farmàcia
Enginyeria de Monts Llicenciatura en Física

Amb el primer cicle complet de:
Enginyeria Química

RÈGIM D’ACCÈS AL 2n CICLE DEL GRADUAT SUPERIOR EN TECNOLOGIA
MEDIAMBIENTAL DES D’ALTRES TITULACIONS DE PRIMER CICLE

Criteri general
Respectant l’acord de 25 de març de 1997 de la Comissió Acadèmica del Consejo de
Universidades, que disposa “para la obtención del título de Licenciado o Ingeniero se exi-
girá la superación de un mínimo de 300 créditos”, es procedirà de la següent manera a la
vista del nombre de crèdits superats per l’alumne en els seus estudis de procedència:

1. Suma dels crèdits cursats per l’alumne en el primer cicle i els que ha de cursar en
el segon cicle = crèdits totals primer cicle+150.

2. Determinar el nombre de crèdits que es poden convalidar, que mai no serà supe-
rior al nombre de crèdits resultant de la diferència entre el mínim exigit pel Consejo i
de la suma del 1r punt.

3. D’acord amb el límit anterior, es convalidaran automàticament les assignatures
obligatòries que l’alumne ja ha superat en els seus estudis de procedència. 

4. No obstant això, si el nombre de crèdits d’aquest tipus d’assignatures sobrepassa
el límit convalidable, la Universitat establirà un mecanisme de substitució. 

5. Si el nombre de crèdits convalidats corresponents a assignatures obligatòries és
inferior al màxim susceptible de ser convalidat, es podran convalidar, també, assignatu-
res optatives, per la qual cosa l’alumne no podrà matricular-se novament de les assigna-
tures optatives ja superades en els estudis de procedència.

6. De la mateixa manera, també es podrà reconèixer com a crèdits de lliure elecció
la diferència entre el màxim de crèdits a convalidar i els efectivament convalidats.
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Per a l’alumnat procedent de l’Enginyeria Tècnica Industrial, Química Industrial es
procedirà de la manera següent:

En termes generals, es convalidaran/reconeixeran un màxim de 85,5 crèdits totals,
que són la diferència entre la suma del primer cicle (235,5 crèdits) + el mínim de crè-
dits a cursar en el segon cicle del GSTMA (150 crèdits) – el mínim exigit pel Consejo de
Universidades en l’acord de 25 de març de 1997 que regula els accessos als segons
cicles (300 crèdits).

Concretament es convalidaran automàticament les següents assignatures obligatòries:
Enginyeria de Processos I, Laboratori d’Enginyeria Ambiental I, Mecànica de Fluids,

Enginyeria de Processos II (si s’escau), Projectes, Control i Monitorització del Medi Ambient
(si s’escau).

Es podran convalidar també, si s’escau, fins al nombre màxim de crèdits permesos,
les assignatures optatives següents:

Processos Industrials, Reactors Químics, Economia i Organització Industrial, Ener-
gies Renovables.

Per a altres titulacions de primer cicle d’altres universitats, la Comissió Acadèmica
estudiarà detalladament l’expedient acadèmic realitzat per l’alumne en el seu estudi de
procedència i aplicarà els mateixos criteris descrits anteriorment, per garantir que
l’alumne cursi com a mínim els 300 crèdits que exigeix el Consejo de Universidades.

RÈGIM D’ACCÈS AL 2N CICLE DES D’ALTRES TITULACIONS
DE PRIMER I DE SEGON CICLE

Per a l’alumnat procedent de titulacions de primer i segon cicle, atès que aquests alum-
nes ja porten més de 300 crèdits cursats, la Comissió Acadèmica procedirà a convalidar
sense cap límit de nombre de crèdits tot allò que sigui convalidable.

A la Secretaria del Centre es recolliran les sol·licituds, la Comissió d’Accés les ordenarà
segons els següents criteris:

1r Mitjana ponderada.
2n La formació en competències professionals (treball en equip, lideratge, etc.).
3r La realització de pràctiques a la indústria.
4t Es tindrà en compte no tenir cap aprovat compensat a l’expedient.
5è Es podrà realitzar una entrevista, si la Comissió d’Accés ho considera oportú.

Terminis de presentació de les sol·licituds:
Del 20 de maig al 15 de juny
Del 15 de setembre al 30 de setembre (si es produïssin vacants)

Documentació :
Full de sol·licitud facilitat per la secretaria, on es raonaran els motius perquè es vol

cursar els estudis de GSTMA.
*Fotocòpia compulsada de l’expedient, amb la nota mitjana ponderada, i els pro-

grames de les assignatures (si l’alumne no és de l’ETSEQ).
Fotocòpia del DNI
Currículum vitae de l’alumne.

*La còpia compulsada de l’expedient acadèmic haurà d’estar a la Secretaria com a màxim el 30 de juliol,
per a la preinscripció de maig, i el 10 d’octubre per a la preinscripció de setembre si s’obrís termini; en
cas contrari es desestimarà d’ofici la sol·licitud.

La Comissió d’Accés estarà formada per:
El sotsdirector acadèmic (president).
Un professor titular del Departament d’Enginyeria Mecànica designat pel director

del Departament.
Un professor titular del Departament d’Enginyeria Química designat pel director del

Departament.
La cap de la Secretaria (secretària tècnica).
La Comissió es reunirà abans del 20 de juliol (preinscripció de maig) i abans del 15

d’octubre (preinscripció de setembre), si s’obrís termini. Estudiarà les sol·licituds segons
els criteris anteriorment establerts, confeccionarà un llistat amb els admesos i exclosos,
el qual es penjarà al taulell d’avisos de la Secretaria.

Els alumnes no admesos podran recollir la notificació a la Secretaria del Centre. 
La no admissió es podrà recórrer davant el rector de la URV.

Terminis de matrícula:
Preinscripció de maig:
Un cop admès, se seguirà l’ordre establert en funció de la lletra escollida per la

Generalitat, es començarà el dia 15 d’octubre i haurà d’estar finalitzada el 31 d’octu-
bre.

Preinscripció de setembre, si s’escau:
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El termini per efectuar la matrícula serà el 6, 7 i 8 de novembre.

Nombre d’alumnes admesos: mínim 15.

NORMATIVA D’ACCÉS A L’ENSENYAMENT DE GRADUAT SUPERIOR 
DE DRET AMBIENTAL

Accés

El número de places de l’ensenyament que s’oferten és de 30.
Poden accedir al Graduat Superior en Dret Ambiental les persones que:
a) tinguin superat completament el primer cicle de la llicenciatura de Dret;
b) tinguin superat completament el primer cicle de la llicenciatura en Ciències Polí-

tiques;
c) tinguin el títol de Diplomat/da en Gestió i Administració Pública.
Excepcionalment podran accedir al Graduat Superior les persones que hagin com-

pletat un primer cicle en altres estudis universitaris amb l’autorització de la Comissió de
selecció i d’acord amb les condicions que aquesta estableixi.

Preinscripció

L’òrgan que s’encarregarà d’organitzar la preinscripció serà la Secretaria administrativa
de la Facultat de Ciències Jurídiques.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de juliol de 2002 i s’aca-
barà el dia 19 de juliol. En el cas que quedessin places vacants per cobrir, s’obriria un
nou termini de preinscripció entre els dies 2 al 13 de setembre de 2002.

La documentació a presentar per part dels sol·licitants serà la següent:
a) fotocòpia del DNI;
b) sol·licitud de preinscripció, segons model normalitzat que es lliurarà a la secreta-

ria del centre;
c) certificació acadèmica personal o títol acreditatiu dels estudis realitzats que per-

metin l’accés al segon cicle segons l’apartat 1 abans esmentat, on constin les qualifica-
cions obtingudes en cada assignatura. No serà necessari aportar-la si l’expedient consta
a la secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques;

d) còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrit.
La documentació es presentarà en la secretaria del centre, Av. Catalunya, 35, en el ter-

mini indicat a l’apartat 2.2, en l’horari d’atenció al públic (matins, de dilluns a divendres: de
10 a 13 h; tardes: dilluns i dimecres, de 16 a 18 h). Telèfons 977 558 387 o 977 558 388.

Criteris de selecció

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte els següents criteris: 
a) La nota mitjana de l’expedient acadèmic del primer cicle dels estudis requerits en

l’apartat 1. La puntuació de cada assignatura serà la que figuri numèricament a l’expe-
dient; en cas que no hi consti, es valorarà: Aprovat, 1 punt; Notable, 2 punts; Excel·lent:
3 punts; Matrícula d’Honor: 4 punts. Considerant Aprovat la qualificació entre 5 i 6,9;
Notable, entre 7 i 8,9 ; Excel·lent; entre 9 i 9,9 ; Matrícula d’Honor, 10. 

b) A la nota mitjana resultant se li afegiran, si s’escau, els següents punts per altres
titulacions diferents de les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim de 1,5
punts, en base a la següent puntuació:

◆ per cada títol de Diplomat Universitari o equivalent: 0,25 punts.
◆ per cada títol de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte: 0,5 punts.
◆ per cada títol de Doctor: 0,75 punts.
c) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats 3.1.a) i 3.1.b), s’afegirà, si és el

cas, la puntuació que s’assigni per experiència professional acreditada, per l’exercici de
la qual sigui necessària una titulació acadèmica de primer cicle:

◆ per cada any complet d’experiència o exercici professional: 0,05 punts, fins a un
màxim de 0,3 punts. 

Les sol·licituds s’ordenaran de major a menor segons la puntuació total obtinguda (nota
mitjana expedient acadèmic + altres titulacions + experiència professional, si s’escau). 

En el cas que quedessin places sense cobrir, el procediment a seguir en el segon
període de preinscripció serà idèntic a l’esmentat anteriorment.

Òrgan de selecció

L’òrgan de selecció de les sol·licituds presentades serà una comissió formada per:
a) El/la degà/na de la Facultat de Ciències Jurídiques, o persona en qui delegui, que

presidirà la comissió.
b) El/la directora/a i el/la coordinador/a del Graduat Superior en Dret Ambiental, i

el/la secretari/ària de la Facultat, com a vocals.
c) El/la cap de Secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari/ària tècnic.

Procediment d’admissió
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Un cop realitzada la selecció, abans del dia 23 de juliol de 2002 es farà públic al tauler
d’avisos de la secretaria del centre el llistat d’admesos i no admesos a l’ensenyament de
segon cicle, amb inclusió de la nota mitjana obtinguda per cada sol·licitant. El llistat
també indicarà la documentació que hauran de presentar els admesos per procedir a la
matrícula.

Segons estableix l’art. 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la
publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats.

A partir de la data de publicació del llistat d’admesos i no admesos, els interessats
podran presentar recurs davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini
d’un mes.

Matrícula

Els sol·licitants admesos s’hauran de matricular entre els dies 18 al 20 de setembre de
2002. 

13  S’aprova els preus dels títols propis de Graduat superior de Tecnologies Ambien-
tals i Dret Ambiental.

PROPOSTA DE PREUS DELS NOUS TÍTOLS PROPIS 

GRADUAT SUPERIOR DE TECNOLOGIES AMBIENTALS

El curs 2002-2003 a la Universitat Rovira i Virgili s’iniciarà la impartició d’un nou
estudi propi de 2n cicle:

◆ Graduat Superior de Tecnologies Ambientals
D’acord amb les dades que figuren a la memòria de creació d’aquest ensenyament,

i en concret pel que fa a l’estructura del pla d’estudis, “s’ha optat per una extensió del
pla d’estudis de 125 crèdits, dels quals 75 són matèries troncals, 21 són d’assignatures
obligatòries d’universitat, 16,5 d’optatives i 12,5 de lliure elecció“. 

Davant la necessitat de fixar el preu/crèdit d’aquest títol propi es proposa:
1. Preu crèdit curs 2002-2003: 30 euros crèdit
2. Per als propers cursos incrementar l’actual preu amb el mateix percentatge cor-

responent a títols oficials que fixi el decret pel qual es fixen els preus de la prestació de
serveis acadèmics a les universitats públiques. També se seguiran els criteris establerts
en el decret esmentat pel que fa a l’aplicació de deduccions.

GRADUAT SUPERIOR EN DRET AMBIENTAL

El curs 2002-2003 a la Universitat Rovira i Virgili s’iniciarà la impartició d’un nou títol
propi de 2n cicle:

◆ Graduat Superior en Dret Ambiental
D’acord amb el que figura en la memòria de creació d’aquest ensenyament, “els

150 crèdits que contempla la titulació donen cobertura en realitat a una oferta forma-
tiva triple, dirigida a estudiants i/o llicenciats en Dret, o a altres titulats, segons el cas:

1. Certificat en Dret Ambiental (75 crèdits). Acompanya al títol de llicenciat en Dret
per la URV. Dirigit primordialment a estudiants de Dret de la Universitat Rovira i Virgili.

2. Graduat Superior en Dret Ambiental. Dirigit a estudiants de Dret de la Universitat
Rovira i Virgili, amb 75 crèdits addicionals (150 crèdits) o altres llicenciats en Dret (150
crèdits)

3. Formació de postgrau (Màster de la Universitat Rovira i Virgili), dirigit a professio-
nals del món del medi ambient, juristes o tècnics, amb continguts diferenciats en funció
de la formació de procedència.“

Davant la necessitat de fixar el preu/crèdit d’aquest títol propi es proposa:
1. Preu crèdit curs 2002-2003 Graduat Superior en Dret Ambiental*: 30 euros/crèdit
2. Per als propers cursos incrementar l’actual preu amb el mateix percentatge cor-

responent a títols oficials que fixi el decret pel qual es fixen els preus de la prestació de
serveis acadèmics a les universitats públiques. També se seguiran els criteris establerts
en el decret esmentat pel que fa a l’aplicació de deduccions.

*Per al curs 2002-2003, el procediment de distribució del benefici serà el mateix que s’està aplicant als
títols propis de Ciència i Mètode en Infermeria i Administració i Gestió Immobiliària, que s’estableixen a
partir del mètode de càlcul següent: Ingressos – Despeses de personal – Despeses de funcionament
(quantitat fixa (4.507,59€) = Benefici a distribuir entre centre i universitat (40% centre i 60% universitat).
Aquest procediment s’aplicarà fins a establir una nova normativa de títols propis.

14  S’autoritza l’ajornament de la implantació del nou pla d’estudis d’Enologia pel
curs 2003-03.

15  S’aprova la implantació de nous plans d’estudis a centres propis i adscrits.

◆ Ciències Empresarials, Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Maynà
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◆ Infermeria, Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta
◆ Relacions Laborals, Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris

16  S’aprova, previ els tràmits legals pertinents, la cessió a l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica de l’edifici de la plaça del Fòrum.

17  S’aprova l’oferta de reconeixement de crèdits lliures d’universitats d’estiu de l’Ins-
titut Joan Lluís Vives.

18  S’aprova la participació de la Universitat Rovira i Virgili a la Fundació IMFE Mas
Carandell.
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Càrrecs i personal

19  S’aprova la composició, funcions i designació de membres de les comissions dele-
gades del Consell de Govern.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I POLÍTICA DOCENT. TOTAL MEMBRES: 16

COMISSIÓ DE POLÍTICA CIENTÍFICA. TOTAL MEMBRES: 12

COMISSIÓ DE QUALITAT. TOTAL MEMBRES: 12

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS. TOTAL MEMBRES: 10

Nombre
membres Col·lectiu Nom

5 Designats pel rector Dr. Xavier Grau, Dra. Mercè Gisbert, Dr. Agustí Segarra, Dr. Salvador Anton,
Dr. Ángel Pío González

7 Degans o directors Dr. Rodrigo Miralles, Dr. Enric Olivé, Dr. Magí Sunyer, Dr. Antoni Jordà, Dr. Francesc 
Borrull, Dr. Josep Guasch, Dr. Josep Domingo

1 PAS Sra. Rosa Garcia

2 Estudiants Sr. Jordi Cugat, Sra. Sara Esteban

1 Consell social

Nombre
membres Col·lectiu Nom

4 Designats pel rector Dr. Xavier Correig, Dra. Rosa Solà, Dr. F. Xavier Rius, Dra. Rosa Caballol

7 Directors departament Dra. Verònica Piera, Dr. Oriol Romaní, Dra. Josepa Canals, Dr. Martí Oliva,
Dra. Cinta Bladé, Dr. Azael Fabregat, Dr. J. Anton Ferré

1 Estudiant 3r cicle Sr. Ángel González

Nombre
membres Col·lectiu Nom

4 Designats pel rector Dr. Agustí Segarra, Dr. Xavier Grau, Dr. Xavier Correig, Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí

5 Degans o directors Sra. Maria Ferrater, Dra. Mercè Jordà, Dra. Misericòrdia Carles, Dr. F. Xavier Farriol, 
Dr. Josep Domingo

1 PAS Sra. Patricia Olivé

1 Estudiants Sra. Blanca Barrios

1  Consell social

Nombre
membres Col·lectiu Nom

3 Designats pel rector Dr. Xavier Grau, Sr. Manuel Molina, Sr. Josep Solé

5 Degans o directors Dr. Francesc Vidal, Dra. Misericòrdia Camps, Dr. Joan Anton, Dr. Josep Pallarés,
Dr. Josep M. Poblet

2 PAS Sr. José Luis Valdivieso, Sra. Patricia Olivé
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COMISSIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS I MATERIALS. TOTAL MEMBRES: 15

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. TOTAL MEMBRES: 13

FUNCIONS

20  S’aprova la representació dels membres del Consell de Govern a organismes ter-
cers següents:

◆ Consell social de la URV: Dr. Xavier Grau, Dr. Agustí Segarra, Dr. Josep M. Poblet,
Dr. Rodrigo Miralles, Sr. José Luis Valdivieso, Sra. Sara Esteban, Sr. Jordi Cugat.

◆ Conferència general del CIC: Dr. Xavier Grau, Dr. Antoni Gonzalez Senmartí,
Sr. Antonio Ruiz

◆ Fundació URV: Dr. Xavier Correig, Dr. F. Xavier Farriol, Dr. Massana, Dra. Miseri-
còrdia Carles, Dr. Francesc Borrull.

◆ Altres: Institut Català d’Arqueologia Clàssica: Dr. Xavier Correig, Dr. Antoni Gon-
zalez Senmartí. 

21  S’aprova les modificacions del Catàleg de llocs de treball del Personal d’adminis-
tració i serveis de la URV.

Nombre
membres Col·lectiu Nom

5 Designats pel rector Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí, Sr. Manuel Molina, Dra. Rosa Solà, Dra. Mercè
Gisbert, Dra. Virginia Cádiz

7 Degans o directors Sra. Roser Ricomà, Dr. Jordi Jané, Dr. Enric Olivé, Dra. Misericòrdia Carles,
Dr. Joan M. Ferré, Dr. Josep Guasch, Dr. F. Xavier Farriol

1 PAS Sr. José Luis Valdivieso

1 Estudiants Sr. Ángel González

1 Consell social

Nombre
Membres Col·lectiu Nom

4 Designats pel rector Dra. Joana Zaragoza, Dra. Maria Bargalló, Dr. Salvador Anton, Dr. Bonifacio Jiménez

5 Degans o directors Sra. Roser Ricomà, Dra. Misericòrdia Camps, Dr. Ignasi Brunet, Dr. Francesc Borrull, 
Dr. Josep Guasch

1 PAS Sra. Rosa Garcia

3 Estudiants Sra. Sara Esteban, Sr. Antonio Ruiz, Sra. Blanca Barrios

Ordenació Acadèmica i Política Docent Política Científica Qualitat

Programació d’ensenyaments
Alumnes d’entrada
Règim de permanències
Plans d’estudis
POA
Centres adscrits
Política i innovació docent
Docència 1r, 2n i 3r cicle
Formació permanent
TIC
Campus virtual i extens

Planificació de la recerca
Transferència i relacions amb la FURV
Innovació
Comunicació científica
Convocatòries ajuts a la recerca
Prioritzacions i beques
Avaluació investigació
Infraestructura científica
Formació del P. Investigador
Pla marc mediambiental

Qualitat universitària
Planificació estratègica
Contractes programa
Avaluació dels ensenyaments
Avaluació dels centres i departaments
Avaluació dels serveis
Sistemes d’informació

Recursos Humans Recursos Econòmics i Materials Estudiants i Comunitat Universitària

Gestió afers personal acadèmic
Gestió afers PAS
Formació
Cursos i tribunals
Normatives

Pressupost
Seguiment pressupost
Pla plurianual d’inversions
Manteniment i RAM
Equipament i adjudicacions
Informàtica

Extensió universitària
Comunicació i promoció
Voluntariat
Gestió dels afers dels estudiants
Normatives d’estudiants
Mobilitat d’estudiants i personal
Beques de col·laboració
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22  S’aprova els períodes sabàtics dels següents professors: Dr. Josep Oliveras Sami-
tier, Dr. Estanislau Pastor i Mallol, Dr. Antonio Terceño Gómez.

23  S’aprova les comissions de serveis següents: Dr. Jordi Pairet Estrada, Dr. Tomás
Lorenzana de la Varga.

Núm. 22-23Full Oficial 35 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2002



Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 26 de juny de 200261

Convenis

24  Acord de 12 de juliol pel qual es ratifiquen diversos convenis.

Conveni específic d’inversions de la Universitat Rovira i Virgili per al període 2001-
2003 del Pla plurianual d’inversions universitàries 2001-2006 del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació.

Conveni de col·laboració per a activitats de R+D+I entre l’empresa de Productes
Químics del Mediterrani, S.A. )Proquimed) i la Universitat Rovira i Virgili

Conveni de cooperació entre les universitats de Barcelona, Pompeu Fabra, Autò-
noma de Barcelona i Rovira i Virgili, per realitzar els respectius programes de doctorat
en Ciència Cognitiva i Llenguatge.

Acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Ministerio de Educa-
ción, Cultura i Deportes per al desenvolupament d’actuacions dirigides a la posada en
marxa i execució del Projecte Argo (projecte de mobilitat internacional), dintre del
marc del Programa Leonardo da Vinci II.

Conveni de cooperació entre la Universitat de Barcelona, Universitat de les Illes
Balears i la Universitat Rovira i Virgili per realitzar un doctorat en Nutrició i Metabo-
lisme.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa Renta-4.

Conveni específic entre el DURSI i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni-contracte per al desenvolupament del projecte Astrolabio II.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa Rius&Rius
Assessors.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la URV per a la seva
consolidació territorial al municipi de Tarragona.

Conveni de col·laboració entre l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia i les Uni-
versitats de Catalunya.

Conveni de cooperació tècnica, científica i pedagògica entre la Universitat Michio-
acana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Empresarial Química de Tarra-
gona (AEQT) i la Universitat Rovira i Virgili –ETSEQ.

Conveni per a activitats d’assessorament i assistència tècnica entre la Fundació Uni-
versitat Rovira i Virgili i la Fundació Privada Nucis Salut i Fruits Secs.

Conveni d’adscripció i de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fun-
dació Privada Universitària Doctor Manyà.

Conveni marc de col·laboració entre la Agència Española de Cooperación Interna-
cional (AECI) i la nostra Universitat.

Conveni interuniversitari per a la realització d’un doctorat en Química Teòrica i
Computació signat l’1 de juny de 1999.

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

Coveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut
d’Estudis Financers (IEF).

Conveni específic de col·laboració entre l’Institut Català del Voluntariat del Depar-
tament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i
l’Oficina Provincial de la Creu Roja de Tarragona

Annexe núm. 010/2002 al conveni marc de col·laboració entre la Universidad de
Pamplona (Colòmbia) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració en Investigació Científica entre la Universitat Rovira i Vir-
gili i la Universitat de Groningen (Holanda)

Conveni marc de col·laboració entre la Universidad de Guadalajara (Mèxic) i la
Universitat Rovira i Virgili

Conveni marc de mobilitat de personal docent i investigador i estudiants entre la
Universidade de Fortaleza (Portugal) i la Universitat Rovira i Virgili.
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CONSELL DE GOVERN DE 24 D’OCTUBRE DE 2002

Informe del Rector

L’inici del curs va començar oficialment amb la lliçó inaugural pronunciada pel profes-
sor Lehn en un acte celebrat el 13 de setembre en el qual també es va homenatjar els
membres de la niversitat que per una o altra raó s’ho mereixien. La inauguració con-
junta amb les altres universitats catalanes va tenir lloc a I’UAB el passat dia 25 de
setembre, acte en el qual es van concedir, com cada any, les distincions a la qualitat
docent Vicens Vives, una de les quals -un any més- ha estat lliurada a la nostra Universi-
tat, en concret a l’equip de professors de la Facultat de Medicina que han introduït
l’aprenentatge d’habilitats, als qual el rector felicita en nom de tota la Universitat. 

Fora dels actes, el curs ha començat amb normalitat pel que fa a les classes, procés
de matriculació, posada a punt de les infraestructures necessàries, etc. Convé, però,
destacar alguns aspectes. El primer, que enguany s’ha posat a punt un sistema de matrí-
cula per internet que permet matricular-se des de qualsevol punt amb connexió a la
xarxa, com una experiència pilot als ensenyaments d’Infermeria i Publicitat i Relacions
Públiques. Un sistema que, tot i els primers moments de fallada tècnica, va acabar fun-
cionant satisfactòriament i que permetrà progressivament estendre’l a tots els ensenya-
ments, amb la qual cosa s’aconseguirà reduir moltíssim els terminis de matrícula. El
segon, que tot i que hem millorat, alguns professors segueixen sense lliurar les actes en
els terminis assenyalats, amb la qual cosa perjudiquen els alumnes i dificulten força el
procés. 

Enguany, potser perquè s’han pogut posar en marxa força nous plans d’estudis, s’ha
produït una situació de queixa per part de força estudiants pel fet que algunes assigna-
tures del pla vell deixen d’impartir-se presencialment i només es mantenen amb tuto-
ries, tot i que se’ls aplica la mateixa taxa. 

Pel que fa a la llengua d’ús en la docència, hem rebut força queixes d’estudiants
que constaten que assignatures que es comencen impartint en català per pressió d’una
minoria d’estudiants passen a impartir-se en castellà. En relació a l’ús de la llengua
tenim una situació que ha de funcionar més per convenciment i normalitat que no per
pressió o per ús de la legalitat, certament confusa pels continuats litigis en el tema del
reglament. Però la situació d’indefinició legal o reglamentària no hauria de provocar un
retrocés en els plantejaments. 

En un altre ordre de coses, i en referència a la incorporació de nous estudiants a la
Universitat Rovira i Virgili, l’anàlisi de la demanda en primera opció al juny, un indica-
dor acceptat de la demanda de places, indica que, en nombres absoluts, pràcticament
s’han aconseguit la mateixa demanda; de fet, només ha disminuït en un 1,3% al passar
de les 2.526 demandes el curs 2001-2002 a les 2.492 del curs actual. Val a dir que els
nous ensenyaments de Turisme i Nutrició Humana i Dietètica hi han contribuït de
forma notable perquè han aportat en conjunt 254 places, un 10,2% del total de les
sol·licituds en primera opció. 

Per centres i ensenyaments la situació és la següent: la Facultat de Lletres segueix
per sota l’oferta en tots els ensenyaments excepte Publicitat, tot i les parcials recupera-
cions de Filologia Hispànica i Catalana. Destaca la preocupant demanda de Geografia i
el progressiu decrement dels sol·licitants d’Història que enguany només han arribat als
22. A la FCEP destaca el bon comportament de la Psicologia i la continuada tendència
a l’augment de Mestres-Educació Física que junt amb Infantil i Especial han aconseguit
estar per damunt de l’oferta; la resta d’especialitats i Pedagogia continuen a la baixa, tot
i que la matrícula, com després veurem, es manté. Educació Social segueix en una
bona situació. A la FCEE continua el manteniment de la demanda d’ADE, ha augmentat
al doble la d’Economia, però continua la progressiva disminució de la demanda a
Empresarials. A la FCJ s’ha mantingut, en nivells baixos però s’ha mantingut Relacions
Laborals, és manté la tendència a baixa en els alumnes de Dret i hi ha hagut relativa-
ment poca demanda de Treball Social. Els ensenyaments de Ciències de la Salut s’han
comportat tots de forma positiva, especialment Medicina, que ha augmentat notable-
ment la demanda en primera opció. En l’àmbit de ciències experimentals i tecnologies,
el comportament és similar a l’any anterior, tot i la important davallada en Indústries
Agràries i en Informàtica de Sistemes i la bona recuperació de l’Electrònica Industrial.

Pel que fa a la matrícula d’alumnes de primer curs, enguany se n’han matriculat un
total de 2.433 front dels 2.217 del curs anterior, és a dir un 9% més que l’any anterior,
la majoria dels quals ho han fet en els dos nous ensenyaments de Turisme i Nutrició
Humana i Dietètica, que s’han comportat de forma molt satisfactòria. Val a dir que els
diferents centres no sofreixen variacions importants, fora dels majors alumnes a la
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FMCS pel nou ensenyament i el bon comportament de la FCEP que, amb 505 alumnes
de nou ingrés, s’ha convertit en el centre que acull més alumnes nous de la Universitat. 

Crec que és bo que ens aturem un moment en valorar el que ha representat des
d’un punt de vista de comportament en la incorporació de nous alumnes la posada en
marxa entre aquest i el curs anterior de set nous ensenyaments. Hem aconseguit no
només aturar la davallada, sinó canviar la tendència a la progressiva disminució, amb la
qual cosa podem continuar sent optimistes pel que fa al total d’alumnes de la Universi-
tat i, per tant, en el tema de recaptació de taxes, que no és el que més ens preocupa
perquè la motivació per la diversificació està centrada principalment en donar una
bona resposta a les demandes de la societat, però que és un factor que ens ajuda a
mantenir un pressupost equilibrat.

Finalment, i quant a les dades, voldria comentar que tot i l’actual situació de crisi en
l’entrada d’alumnes, enguany un 20% dels alumnes provinents de les PAAU són de fora
de la demarcació de Tarragona, fet que indica que estem en el bon camí pel que fa al
prestigi de la URV.

Seguint amb els temes de docència, s’està treballant en la revisió del mapa d’ense-
nyaments, tema que pensem plantejar al proper Claustre, que tindrà lloc el proper 29
de novembre. També estem començant a treballar en la definició del Pla estratègic de
docència. Altrament hem començat l’anàlisi del fracàs escolar per detectar els punts
crítics i poder començar a dissenyar i posar en pràctica mesures que tendeixin a
reconduir-lo.

Pel que fa als temes de qualitat i avaluació lligats a la docència, es continua amb la
política d’avaluació progressiva d’ensenyaments lligada a l’Agència Catalana, política
que es vol enfortir a través de la concreció de les accions de millora derivades de les
avaluacions. En aquest sentit, s’estan analitzant els documents d’avaluació i les seves
conclusions, especialment les que fan referència a les accions de millora per plantejar-
les als responsables dels ensenyaments en la propera revisió dels contractes programa
amb els centres i departaments.

En aquest context, les noves situacions s’estan produint a partir de la política impul-
sada pel Ministeri a partir de l’aprovació de la LOU. Així el passat 19 de juliol el govern
va aprovar la creació de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluacíón de la Calidad y
Acreditación) com una fundació estatal formada bàsicament per representants de
l’administració de l’Estat, agència que es va constituir el passat 7 d’octubre, i que té
com a director general el fins ara director general de Universidades, el Dr. Ismael
Crespo. L’ANECA s’està estructurant a marxes forçades per tirar endavant la política
d’acreditacions i certificacions dels ensenyaments impartits per les universitats espanyo-
les i d’acreditació del professorat que vulgui ser contractat, amb la col·laboració (o no)
de les agències autonòmiques. Més concretament, les funcions de I’ANECA són:

◆ mesurar i fer públic el rendiment del sistema universitari espanyol
◆ proporcionar informació sobre la seva qualitat a la societat
◆ impulsar la competitivitat i la transparèncià de les universitats
◆ millorar la qualitat de la recerca i la transferència de les universitats
◆ impulsar la competitivitat de les universitats a nivell europeu
De moment s’ha publicat ja al BOE (Reial Decret 1052/2002, d’11 d’octubre) un

decret on es regula el procediment per a l’obtenció de l’avaluació de I’ÀNECA, i de la
seva certificació, als efectes de contractació de personal docent i investigador universi-
tari.

El MECD està preparant tot un seguit de decrets per deixar les coses ben regulades
amb urgència. En concret està en tràmit, a més del decret citat:

- una Ordre ministerial de programes de doctorat de qualitat
- un Reial Decret sobre crèdits europeus
- un altre Decret o Ordre sobre el suplement europeu al títol
Sobre el crèdit europeu i el suplement hi ha força documents circulant, però caldrà

veure com ho acaba concretant el MECD. Pel que fa als doctorats de qualitat, tot fa pre-
veure una política important d’enduriment dels criteris de qualitat que tendeixin a res-
tringir al màxim les universitats que puguin impartir-los.

El rector informa que ha canviat la persona responsable de les PAAU i l’accés dels
majors de 25 anys. Durant més de set anys en Joan Igual n’ha estat el responsable, amb
una dedicació i una bona feina digna de menció, de la qual l’equip de govern n’està
molt satisfet. El rector li agraeix sincerament el seu bon treball. A partir d’ara la persona
que se’n farà responsable és la Dra. Glòria Barberà, professora de la Facultat de Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials amb experiència suficient en força processos docents i
ben preparada per afrontar la coordinació que se li encarrega. Li agraeix que hagi
acceptat el nomenament.

En recerca s’han conegut els resultats de la selecció d’investigadors en el programa
Ramón y Cajal, altra cop molt bons per a la Universitat Rovira i Virgili ja que ha tingut
12 sol·licituds i acabarà amb 10-11 nous investigadors incorporats. Cal destacar els
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bons resultats en l’àmbit d’Enginyeria Química amb un important percentatge d’incor-
poracions a nivell estatal. També s’han conegut els resultats del programa de mobilitat
en els doctorats, sembla que un precedent del que seran els doctorats de qualitat. Tres
programes coordinats des de la URV (nutrició i metabolisme, química i lingüística
matemàtica) han obtinguts ajuts i dos més d’interuniversitaris en els qual participem.
Finalment, sembla que en la convocatòria de I’ICREA es podrà incorporar una nova
investigadora, aquest cop al grup del Dr. Katakis.

També en l’àmbit de recerca la Universitat Rovira i Virgili forma part del grup de 50
universitats europees escollides entre les 137 sol·licitants, que participaran en el Qua-
lity Culture Project 2002-2003, organitzat per la European University Association. Jun-
tament amb la URV hi participen la UAB i la Politècnica de València com a úniques
universitats de l’Estat. Aquest projecte, finançat pel programa Sòcrates de la Comissió
europea, té com a objectiu promoure i enfortir la cultura de qualitat en les institucions
d’ensenyament superior, procurant:

- conscienciar sobre la necessitat de desenvolupar una cultura interna de la qualitat
en les universitats

- assegurar la difusió de les bones pràctiques existents en els diferents àmbits
- promoure la introducció de la gestió interna de la qualitat per incrementar els

nivells de qualitat
- ajudar les universitats a introduir procediments externs d’assegurament de la qualitat
- contribuir al procés de Bolonya reforçant la capacitat d’atracció de les universitats

europees
Les universitats participants en el projecte s’han agrupat en sis xarxes temàtiques,

que abasten diferents temàtiques d’interès prioritari:
- gestió de la recerca
- ensenyament i aprenentatge
- serveis de suport als estudiants
- implantació de les reformes de Bolonya
- aliances institucionals
- fluxos de comunicació i estructures de presa de decisions
La URV formarà part de la xarxa temàtica especialitzada en la millora de la Gestió

de la recerca, junt a 6 universitats més de diferents països europeus: Bogazici University
(Turquia), Humboldt Universitat zu Berlin (Alemanya), Aristotle University of Thessalo-
niki (Grècia), Università degli Studi di Udine (Itàlia), University of Bucharest (Romania)
i la University of Zilina (Eslovàquia).

Pel que fa a la transferència, continuem treballant en el projecte de parc científic i
tecnològic, en la política d’innovació i en la revisió de la política de cànons. 

I pel que fa a la formació permanent, la nova política empresa en col·laboració amb
la FURV està donant força bons resultats ja que s’ha aconseguit augmentar sensible-
ment el nombre de cursos que s’estan impartint i el nombre d’alumnes que els seguei-
xen. Tot just s’ha obert la nova convocatòria de cursos.

Finalment, en relació a l’activitat universitària, el 23 d’octubre vam cloure els actes
del 10è aniversari de la institució amb una actuació conjunta de les aules d’extensió.
Han estat un seguit important d’actes, amb molts bons resultats que han ajudat de
forma notable a fer conèixer i a donar valor a la nostra universitat i per això és d’agrair
públicament la bona feina feta per la persona que n’ha estat responsable, la Dra. Joana
Zaragoza, i per l’equip de professionals que ho han fet possible.

Dins el programa del 10è aniversari s’havia previst la publicació de tres llibres, dos
dels quals ja estan enllestits. El primer és un llibre de presentació de la Universitat
Rovira i Virgili, que ha de servir de material per a les nostres relacions externes. L’altre
és un estudi sobre l’impacte de la URV al territori, elaborat per un equip de professors
de la Universitat sota la coordinació del professor Segarra. El tercer, encarregat al Dr.
González Senmartí, està en fase avançada de realització.

Pel proper període es proposa organitzar l’any del teatre.
En relació al marc normatiu, és a dir en relació al procés d’elaboració dels Estatuts

per part nostra i de la LUC i decrets postLOU per part dels governs, hem constituït la
ponència d’Estatuts creada pel Claustre que treballa intensament per poder tenir redac-
tat el projecte abans de finalitzar l’any. Procurarem mantenir alguna reunió de treball
intermèdia amb col·lectius de la Universitat per buscar el màxim consens possible amb
la proposta de la ponència. Està previst que després de les vacances de Nadal es pugui
fer públic el projecte perquè tota la comunitat el pugui analitzar i formular les seves
esmenes a través dels membres de la Comissió d’Estatuts, la qual es reunirà entre meitat
de febrer i finals de març, i d’aquesta manera el Claustre podrà aprovar els Estatuts
abans de Setmana Santa, seguint els terminis previstos a la LOU.

En relació a la LUC, el Govern va aprovar el projecte a finals del mes de juliol i
actualment està al Parlament en fase de presentació d’esmenes. Hom preveu que durant
el mes de novembre es discutirà en comissió i que al voltant de finals d’any el Parla-
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ment l’haurà aprovat. En aquest tema estem col·laborant en la preparació d’esmenes,
mitjançant l’ACUP i personalment, amb tots els grups parlamentaris que hi tenen inte-
rès. Com a ACUP no hem formulat propostes més enllà de transitòries per regular les
diferents situacions de professorat contractat, tot i que estem insistint tot el possible per
aconseguir que la LUC porti associada un compromís explícit de millora del
finançament de les universitats públiques, sense el qual la llei no aportarà gaire millora
i les universitats no podrem garantir la qualitat que se’ns demana i que volem continuar
tirant endavant.

El següent punt fa referència al finançament. Pel que fa al nou Contracte programa
amb la Generalitat, amb el nou director, el professor Claudi Alsina, hem acordat ja els
termes del contracte pel que fa a objectius i indicadors.

Ens queda per tancar el tema del finançament. La proposta del DURSI és la següent:

PROPOSTA DURSI
Tipus finançament en la
Subvenció Estratègica Euros Pessetes

Acompliment d’objectius de qualitat 1.315.628,51 218.902.165
Característiques específiques 0
Import màxim per objectius 1.315.628,51 218.902.165
Mínim garantit per objectius
(90% del màxim) 1.184.065,66 197.011.949
Alineament fase de transició al nou model 36.648,49 6.097.796
Import màxim total 1.352.277,00 224.999.961
Mínim garantit total 1.220.714,15 203.109.744

Nosaltres entenem que és una proposta satisfactòria, però que no inclou els
600.000€ que havíem acordat que rebríem dins el concepte de característiques singu-
lars per atendre les despeses de Sescelades, les quals en el pressupost d’enguany pugen
un total de 775.000€ (129 milions de pessetes). La negociació encara no està tancada i
buscarem el millor acord per a la URV.
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Disposicions

1  S’aprova la Normativa de beques predoctorals URV finançades a càrrec de pro-
jectes de R+D+I.

NORMATIVA DE BEQUES PREDOCTORALS URV
FINANÇADES A CÀRREC DE PROJECTES D’R+D+I

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una institució dedicada a l’educació superior i la
investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària.

El desplegament d’aquestes funcions comporta, en l’àmbit de la investigació, la for-
mació d’estudiants de tercer cicle a través de programes de doctorat, i la realització de
tesis doctorals.

En aquest context, la URV, per assolir els objectius que li són propis, vol incentivar
la formació dels futurs doctors mitjançant un programa de beques que permeti:

◆ incrementar de manera qualitativa i quantitativa els recursos humans i econòmics
de què disposa la Universitat per a la formació predoctoral, la investigació i la docència

◆ potenciar els programes propis de doctorat
◆ promoure la realització de tesis doctorals en els seus departaments
◆ complementar la formació dels estudiants de doctorat en el marc de projectes

d’R+D+I desenvolupats per grups de recerca de la pròpia URV

NORMATIVA

1. La Universitat Rovira i Virgili regula mitjançant aquesta normativa les beques pre-
doctorals URV finançades a càrrec de projectes d’R+D+I gestionats per la pròpia URV o
a través de la Fundació URV.

2. Els becaris realitzaran tasques de recerca i docència amb dedicació a temps com-
plet. La seva principal obligació serà la realització d’una tesi doctoral a la Universitat
Rovira i Virgili. Tanmateix, el Consell de Departament podrà assignar-los una col·labo-
ració en tasques docents no superior als 8 crèdits per curs, de comú acord amb l’inves-
tigador principal de projecte d’R+D+I.

3. Les places d’aquests becaris es cobriran mitjançant convocatòria pública pel sis-
tema de concurs, aprovada pel Consell de govern de la URV. La convocatòria es farà
per resolució de la Comissió delegada de Política Científica durant els mesos de juny i
desembre, una vegada garantit el finançament per a la primera anualitat de la beca. Les
bases inclouran una descripció de la plaça, el departament i àrea de coneixement
d’adscripció, que seran els de l’investigador principal de projecte d’R+D+I, la durada i
els requisits necessaris per prendre part en el concurs. Es preveu la possibilitat de con-
vocatòries extraordinàries per aquells casos degudament motivats a criteri del Vicerec-
torat d’Investigació i Institucions Sanitàries.

4. La convocatòria de les beques es publicarà al tauler d’anuncis de la Universitat
(carrer de l’Escorxador, s/n), en el web http://www.urv.es i en un diari de difusió gene-
ral. Els successius actes que se’n derivin seran fets públics en el tauler d’anuncis i el
web citats.

5. La selecció de candidats serà realitzada per l’investigador principal de projecte
d’R+D+I i el/la Vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries o persona en qui
delegui, que estudiaran les sol·licituds presentades pels candidats a beca.

6. Una vegada finalitzada aquesta fase, remetran a la Comissió delegada de Polí-
tica Científica un breu informe del procés de selecció, que inclourà la relació de can-
didats presentats, una relació prioritzada de fins a cinc candidats i els motius de la
priorització.

7. La Comissió delegada de Política Científica, una vegada verificat el procés de
selecció, resoldrà l’assignació de becaris.

8. Contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació,
sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de
govern 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, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió delegada
de Política Científica.

9. La incorporació del becari a la plaça es realitzarà en la data prevista en la resolu-
ció de concessió, essent necessari per a qualsevol modificació de les condicions de gau-
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diment, interrupció, absència temporal o renúncia, sol·licitar l’autorització prèvia al
Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries, acompanyada de l’informe de
l’investigador principal de projecte d’R+D+I. El Vicerectorat d’Investigació i Institucions
Sanitàries resoldrà en vista del citat informe.

10. La no incorporació en el termini previst implicarà la incorporació del candidat
següent en l’ordre de prelació establert o bé la no provisió en el cas que no hi hagués
ordre de prelació.

11. Aquestes beques tindran una durada inicial d’un any i seran renovables succes-
sivament per iguals períodes, previ informe de l’investigador principal del projecte
d’R+D+I, per resolució del Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries fins a
completar un màxim de 48 mesos.

12. Transcorregut el segon any, serà requisit imprescindible haver obtingut el reco-
neixement de la suficiència investigadora. L’obtenció d’aquesta s’adequarà al període
de realització del programa de doctorat en el cas de becaris procedents de les convoca-
tòries extraordinàries citades en el punt 3.

13. En tot cas, la renovació de les beques per a la anualitat següent quedarà condi-
cionada a la garantia de finançament per part d’un projecte d’R+D+I o de qualsevol
altre recurs que correspongui al grup de recerca, al qual estigui adscrit l’investigador
principal, el qual haurà d’ésser destinat prioritàriament a aquest fi.

14. Els períodes gaudits d’altres beques homologables per la seva quantia, procés
de selecció i naturalesa seran descomptats del còmput total d’aquesta beca.

15. La dotació de les beques inclou els conceptes següents:
15.1 Una assignació mensual, a càrrec del projecte d’R+D+I, per un import igual al

dels becaris predoctorals URV, a la qual es procedirà a aplicar la retenció d’acord amb
la normativa fiscal vigent.

15.2 Els preus acadèmics oficials dels estudis de doctorat de la Universitat Rovira i
Virgili, a càrrec de la pròpia Universitat.

15.3 Una assegurança d’accidents, malaltia i responsabilitat civil dels becaris, a càr-
rec del projecte d’R+D+I.

16. El benefici d’aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca, sous o
salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques o bé aque-
lles activitats que puguin restar exclusivitat a la beca a judici de Comissió delegada de
Política Científica.

17. La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb la
Universitat Rovira i Virgili ni implica cap tipus de compromís per part d’aquesta en rela-
ció amb la posterior incorporació del becari a la plantilla de l’entitat.

2  S’aprova la divisió del Departament de Dret en dos departaments: Departament de
Dret Privat, Processal i Financer, i el Departament de Dret Públic.

3  S’aprova l’adscripció de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a la URV.

MEMÒRIA PER A L’ADSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DE L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC)
COM A INSTITUT UNIVERSITARI 

L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

El 9 de març de 2000, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili van
signar un conveni amb l’objectiu d’impulsar conjuntament la creació d’una institució
dedicada a la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàs-
siques. Els acords del Conveni se sustentaven en els següents arguments:

Que els estudis d’Arqueologia Clàssica tenen una llarga tradició a Catalunya, i a
més han fet una important progressió en els darrers anys, com a conseqüència de l’aug-
ment de la sensibilitat ciutadana envers la salvaguarda del patrimoni arqueològic i de
l’aplicació de la nova legislació sobre el Patrimoni Històric i Cultural, que ha fet neces-
sària i possible l’explotació científica de nombrosos jaciments arqueològics.

Que el territori català disposa d’una notable riquesa de restes arqueològiques de
l’antiguitat, com a conseqüència, en bona part, del paper rellevant que va tenir tant pel
que fa a la colonització grega com a l’expansió política i cultural de Roma cap a les ter-
res d’occident, i també de la incidència cultural que tot això va comportar per a les
poblacions autòctones. Aquesta riquesa arqueològica requereix lògicament l’adequat
desenvolupament de les tasques de recerca indispensables per al seu estudi, interpreta-
ció i explotació cultural.

D’altra banda, la importància i envergadura del patrimoni arqueològic present a
Tarragona, assentat sobre les restes de l’antiga Tarraco, brillant capital de la Hispania
Citerior, converteix sens dubte aquesta ciutat en l’exponent més significatiu de l’arque-
ologia clàssica del país. Les restes dels seus monuments arquitectònics conservades in
situ, els nombrosos i importants materials arqueològics conservats en el seu museu cen-
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tenari, amb moltes peces que tenen, a més, valor artístic de primer ordre, i les potenci-
alitats del jaciment arqueològic encara per explotar, li confereixen les condicions d’un
extraordinari laboratori de recerca arqueològica.

Tarragona compta també amb una Universitat en la qual els estudis humanístics
tenen ja una considerable tradició, i que ha mostrat en els darrers anys una vocació
decidida per a desenvolupar els estudis i la recerca en el camp de l’arqueologia, en
consonància d’altra banda, amb la llarga tradició d’interès ciutadà per aquesta temà-
tica, un exponent clar del qual és la Societat Arqueològica Tarraconense fundada l’any
1844.

La creació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica respon a aquestes necessitats i
a la voluntat explícita d’afavorir la col·laboració de les diverses universitats i les altres
institucions de recerca, com l’Institut d’Estudis Catalans o els Museus Nacionals
d’Arqueologia, que impulsen i desenvolupen, mitjançant els seus investigadors, projec-
tes de recerca en aquest àmbit.

El dia 2 de maig de 2000, el Govern de la Generalitat va aprovar la constitució del
consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica que va fer realitat la voluntat manifes-
tada, uns mesos abans, en el conveni anteriorment esmentat.

Estructura i organització
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) és un consorci integrat pel Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Rovira i Virgili. Els seus Estatuts van ser publicats en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 3143, el dia 19 de maig de 2000. L’Institut és una
entitat jurídica pública, de caràcter institucional, i té personalitat jurídica pròpia per a
la realització dels seus objectius.

D’acord amb el que estableix el III Pla de Recerca de Catalunya (2001-2004), l’Ins-
titut és un Centre Homologat de Recerca i s’ha de caracteritzar per l’excel·lència inves-
tigadora en el seu camp del coneixement. L’objectiu de la creació de la xarxa de
centres homologats de recerca per part de la Generalitat no és altra que impulsar la
recerca en àrees d’especial interès per a Catalunya i que puguin formar part de les xar-
xes europees que seran generades en el marc de l’Espai Europeu de Recerca.

L’òrgan de govern de l’Institut és el Consell de Direcció, que està format per: el pre-
sident, que és el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació; el vice-
president, que és el rector de la Universitat Rovira i Virgili; 2 vocals en representació de
l’administració de la Generalitat de Catalunya, que són el director general de Recerca i
el director general del Patrimoni Cultural; 2 vocals en representació de la Universitat
Rovira i Virgili, que són nomenats pel rector a proposta de la Junta de Govern; 2 vocals
en representació del Consell Interuniversitari de Catalunya, i el director de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, amb veu però sense vot.

A més, l’Institut disposarà d’un Consell Científic Assessor integrat per personalitats
de reconegut prestigi internacional en l’àmbit de l’arqueologia clàssica. Presideix
aquest Consell el director de l’Institut.

Quant a tasques executives, l’Institut disposa dels següents càrrecs unipersonals:
el director, el sotsdirector i l’administrador. Tots ells són nomenats pel Consell de
Direcció.

Recursos
L’Institut té la seu en un edifici cedit per la Universitat Rovira i Virgili al campus univer-
sitari de Tarragona. Actualment, aquest edifici és l’antic mercat del Fòrum, situat a la
plaça del Rovellat i en el qual s’estan duent a terme les obres d’adequació necessàries
per donar cabuda a l’Institut; també se l’està dotant de l’equipament i els estris necessa-
ris per poder complir la seva finalitat.

L’Institut comptarà amb espais que li permetin desenvolupar la seva tasca. Entre
d’altres, disposarà de despatxos per al personal investigador i per a l’administració, cen-
tre de documentació i biblioteca, sales per als becaris, tallers i laboratoris, seminaris,
sala de conferències i magatzems. 

El centre de documentació i biblioteca, a més de guardar la documentació de la
recerca de l’Institut i de disposar dels llibres necessaris per al seu funcionament, es
coordinarà informàticament amb d’altres biblioteques amb fons relacionats amb
l’arqueologia clàssica. A l’hora d’adquirir publicacions, promourà la coordinació amb
les altres biblioteques especialitzades en arqueologia clàssica de la ciutat de Tarragona,
amb l’objectiu de disposar d’una completa biblioteca especialitzada a la ciutat.

L’equipament del laboratori taller de l’Institut ha de permetre el desenvolupament
de la recerca i dedicarà una especial atenció al dibuix, la fotografia i les tècniques de
les noves tecnologies. 

El personal de l’Institut estarà format per personal investigador, personal de suport a
la investigació i personal d’administració. El personal investigador estarà constituït per
investigadors contractats, investigadors adscrits i becaris. 

Núm. 3Full Oficial 35 / Consell de Govern de 24 d’octubre de 2002



Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 26 de juny de 200269

Els investigadors contractats per l’Institut es responsabilitzaran i col·laboraran en els
projectes de recerca aprovats, i podran participar en els cursos de formació avançada
que la institució pugui organitzar. A més, l’Institut podrà disposar d’especialistes de
reconegut prestigi que, en qualitat d’investigadors visitants, participaran en les activitats
específiques de recerca o en els cursos de formació avançada.

Amb la figura de l’investigador adscrit, l’ICAC podrà comptar amb la col·laboració
d’investigadors d’altres institucions que es responsabilitzin de projectes de recerca
impulsats per l’Institut amb suport econòmic extern o propi. 

Amb la figura del becari, l’Institut pretén ajudar a la formació de personal investiga-
dor. Els becaris desenvoluparan la recerca en el marc d’un projecte aprovat per l’ICAC.

L’institut també comptarà amb personal per donar suport a la recerca i per adminis-
trar el seu funcionament.

Els objectius i el pla quadriennal
La missió de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica és la recerca, la formació avançada
i la difusió de la civilització i cultura clàssica, per mitjà de la col·laboració amb d’altres
universitats i institucions i amb l’objectiu de ser un referent científic internacional en
aquest àmbit.

Les funcions de l’ICAC són: 
a) desenvolupar projectes de recerca
b) impartir cursos de formació 
c) difondre els resultats de la recerca realitzada
d) divulgar la ciència i el coneixement de l’arqueologia clàssica
e) prestar serveis a altres institucions públiques i privades
f) promoure la col·laboració amb d’altres institucions universitàries i de recerca
El planejament estratègic de l’Institut es porta a terme a través del pla quadriennal

d’activitats, el qual inclourà: els objectius científics i de recerca, els objectius de forma-
ció i difusió, i els objectius en projectes de recerca i prestació de serveis a altres institu-
cions i entitats públiques o privades.

Els objectius fixats en el pla quadriennal es quantificaran tant pel que fa als ingres-
sos com a les despeses i s’establiran els estàndards mínims a assolir per a cada objectiu,
que seran avaluats al final de cada projecte.

Els objectius científics i de recerca de l’Institut es desenvoluparan a través de línies
de recerca de les quals sorgiran els diferents programes de recerca que, a la vegada, es
podran dividir en projectes concrets. Al front de cada línia de recerca hi haurà un coor-
dinador i un secretari científic que vetllaran pel compliment dels objectius de la línia
de recerca. Aquests encàrrecs podran recaure en personal investigador de l’Institut o bé
en d’altres investigadors amb els quals s’estableixin els compromisos corresponents. 

Els programes de recerca seran desenvolupats per investigadors de l’Institut, per
investigadors adscrits a l’Institut, o bé per grups de recerca. Cada programa de
recerca es concretarà en un o més projectes de recerca al front dels quals hi haurà un
investigador o un grup d’investigació. El projecte de recerca tindrà un objectiu cientí-
fic determinat, un calendari d’execució, una relació dels recursos humans, materials i
econòmics que seran necessaris, i els drets i deures de les parts (ICAC i responsable
del projecte).

Les línies de recerca que inicialment ha aprovat el Consell de Direcció són:

Línies temàtiques:
1. Arqueologia de la ciutat antiga:
◆ Urbanisme
◆ Arquitectura
◆ Els orígens
◆ Evolució de la ciutat antiga
◆ Monumentalització
2. Arqueologia de l’explotació agrària a l’Antiguitat grecoromana:
◆ Vil·les i altres assentaments rurals
◆ Formes de producció, eines i instal·lacions, i productes agraris
◆ Elements complementaris: àmfores i altres envasos d’aliments
3. Arqueologia del paisatge i estructuració del territori:
◆ Vies
◆ Centuriacions
◆ Evolució del poblament
4. Instrumentum domesticum: materials i comerç
5. Art i societat, art i política, i art i religió a l’antiguitat clàssica

Línies específiques:
6. Arqueologia de la tardoantiguitat
7. Arqueologia grega
8. Les primeres fases de la integració del pobles de la península ibèrica al món clàssic:
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◆ Arqueologia de les colonitzacions
◆ Arqueologia dels pobles ibèrics

Línies transversals:
9. Aplicació de mètodes i tècniques científiques d’anàlisi a l’arqueologia clàssica: 
◆ Arqueometria
◆ Arqueobiologia
◆ Fitòlits
10. Aplicació de les tecnologies informàtiques a l’arqueologia clàssica:
◆ Bases de dades
◆ Fotogrametria
◆ Cartografia i sistemes d’informació geogràfics
◆ Restitució i interpretació 3D
11. Potenciació del Patrimoni Arqueològic del món clàssic com a recurs cultural.

Altres actuacions compartides:
11. Numismàtica (col·laboració amb el Gabinet Numismàtic de Catalunya).
12. Epigrafia (col·laboració amb àrees de Filologia Clàssica i d’Història Antiga de les

Universitats).
A banda d’activitats com reunions científiques (congressos, simposis, col·loquis,

seminaris, etc.) o divulgadores (conferències, publicacions, audiovisuals, etc.), seran les
publicacions el referent per difondre les fites obtingudes en la recerca científica. Per
aquest motiu, cal mantenir un bon ritme en l’edició de les novetats que es vagin asso-
lint i, a més, s’estudiarà la possibilitat d’editar un anuari o revista que sigui l’eina bàsica
de presentació de la tasca investigadora de l’ICAC. Aquesta publicació es podrà dur a
terme en col·laboració amb d’altres centres de recerca en arqueologia clàssica del país.

La prestació de serveis amb d’altres institucions públiques i privades es donarà
d’acord amb el planejament estratègic aprovat per l’Institut.

LA FORMACIÓ ACADÈMICA AVANÇADA DE L’ICAC

Com ja s’ha exposat anteriorment, una de les funcions bàsiques de l’Institut és la forma-
ció avançada en la disciplina de l’Arqueologia Clàssica. Per a dur a terme aquest objec-
tiu, l’Institut col·laborarà estretament amb les universitats catalanes i molt estretament
amb la Universitat Rovira i Virgili. 

Establir sinergies amb les universitats catalanes facilita l’aprofitament dels recursos
docents existents i la millorar del resultat. Una de les opcions que l’ICAC pretén oferir és
la possibilitat de presentar un doctorat de qualitat en què participin les esmentades uni-
versitats amb l’Institut. Aquests estudis de doctorat interuniversitari no han d’anar en detri-
ment de les ofertes de cada universitat, sinó que les han d’amplien i complementar. 

L’Institut, que pot arribar a ser el pal de paller de la formació avançada de l’arqueo-
logia clàssica catalana, ha de vetllar perquè la docència que pugui impulsar rebi el
reconeixement institucional adequat. És per això que els Estatuts preveuen la necessitat
que l’Institut s’adscrigui a la Universitat Rovira i Virgili com a Institut Universitari.

EL MANDAT ESTATUTARI D’ADSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DE L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA COM A INSTITUT UNIVERSITARI
I LA NORMATIVA LEGAL

Tant en el conveni subscrit entre la Universitat Rovira i Virgili i el Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació, com en els Estatuts del Consorci de l’Insti-
tut Català d’Arqueologia Clàssica, s’esmenta explícitament que “el consorci farà els
tràmits pertinents per adscriure’s a la Universitat Rovira i Virgili com a institut universi-
tari” (art. 3.2 dels Estatuts). 

Per altra banda, és menester el reconeixement d’Institut Universitari per a poder
proposar i coordinar programes de doctorat i cursos sota la direcció acadèmica d’un o
més departaments universitaris. 

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats estableix, a l’article 10,
el mecanismes que cal seguir per obtenir el reconeixement universitari dels instituts
d’investigació. La Llei determina les funcions dels instituts universitaris d’investigació
assenyalant, entre d’altres, la possibilitat d’organitzar i desenvolupar programes i estu-
dis de doctorat i de postgrau segons els procediments previstos en els Estatuts de les
Universitats a les quals s’adscrigui el centre. També estableix que caldrà signar un con-
veni d’adscripció entre ambdues parts.

LA RELACIÓ AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Des del moment en què es va signar el conveni per impulsar la creació de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, així com en els estatuts de la seva creació, es donà un
paper important a la Universitat, tant des del punt de vista de l’administració de l’Insti-
tut, com des de l’òptica de la recerca.
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Des del punt de vista administratiu, la Universitat està present en el òrgan de direc-
ció de l’Institut de manera paritària amb les altres institucions i ostenta la vicepresidèn-
cia. A fi que l’Institut s’ubiqui al campus universitari de Tarragona, la Universitat cedeix
l’edifici que ha de ser-ne la seu.

D’altra banda, la creació d’un centre homologat de recerca en el Campus Universi-
tari de Tarragona enriqueix la vida acadèmica de la Universitat, en gaudir de l’únic cen-
tre d’arqueologia clàssica a Catalunya. A més, els estudis i programes de doctorat i
postgrau que des de l’Institut es puguin impulsar, ja sigui directament o bé conjunta-
ment amb la resta d’Universitats catalanes, atorgarà al campus de la Universitat Rovira i
Virgili la centralitat en aquest camp.

Els investigadors de la Universitat Rovira i Virgili adscrits a l’Institut Català d’Arque-
ologia Clàssica hauran de fer constar en tota la seva producció científica la seva perti-
nença a la Universitat Rovira i Virgili.

En relació amb les qüestions econòmiques, l’Institut és autònom i gestiona directa-
ment els seus recursos. Per tant, l’adscripció de l’Institut no ha de comportar cap com-
promís econòmic a la Universitat Rovira i Virgili, més que els que aquesta pugui
assumir lliurement i voluntàriament en el futur.

4  S’aprova la distribució del pressupost de prevenció de les mesures correctores
derivades de les avaluacions de riscos laborals de l’any 2002.

RECTORAT

Actuació Ubicació àrea Pressupost Observacions Of. Tèc. Observacions

Anul·lar l’accés a la plata-
forma del primer pis de la 
caseta rosa

Primera planta caseta rosa 
Informàtica

A càrrec d’infraestructures

Extintors a ubicar a la sala 
de màquines de l’ascen-
sor

  278,86 euros
 46.391,15 PTA

Màxim pressupost

Instal·lar il·luminació 
d’emergència a la sala 
d’exposicions del paranimf

  264,44 euros
 43.992 PTA

Màxim pressupost

Habilitar les portes del 
paranimf com a sortida 
d’emergència

 3.000 euros
 499.080 PTA

Màxim pressupost

Augmentar la il·lumina-
ció general

Servei de Gestió
Acadèmica 

A càrrec d´infraestructures

Senyalització d’emergèn-
cia

Rectorat i caseta rosa  1.750 euros
 291.130 PTA

Màxim pressupost

SERVEI D’ESPORTS

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre   7,50 euros
 142.770 PTA 

Màxim pressupost

Rampa d’accés a la depu-
radora

Annex a les escales 
d’accés a vesturaris

 8.414,17 euros
1.399.781 PTA

Es realitza rampa d’accés 
vestuari

Màxim pressupost 

Instal·lació de dutxa i ren-
taulls d’emergència

Zona de manipulació 
d’àcid clorhídric

  312,5 euros
 51.987 PTA

Pressupost instal·lació Màxim pressupost 

FACULTAT DE PSICOLOGIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre  4.500 euros  
 748.620 PTA

Màxim pressupost

Instal·lar extintors de pols 
de 6 kg

Magatzem annex
a Secretaria
Aula Psicomotricitat
Hall central
Biblioteca

 1.472,5 euros 
 244.965 PTA

Màxim pressupost

FACULTAT DE LLETRES

Senyalització d’emergèn-
cia 

Centre  3.100 euros
 515.716 PTA

Màxim pressupost
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Instal·lació de dutxa i ren-
taulls d’emergència als 
laboratoris de Geografia i 
Arqueologia

  865,45 euros
 143.976 PTA

Pressupost instal·lació Màxim pressupost

Extintors manuals CO2 Filologia Catalana   93,75 euros
 15.596 PTA

Màxim pressupost

FACULTAT DE QUÍMICA

Ventilació forçada magat-
zem

Magatzem de productes 
Bioquímica

 6.971,75 euros 
1.160.002 PTA

Material nortem Màxim pressupost

Extintor CO2 Lab. 3 Analítica   83,7 euros 
 13.926 PTA

Màxim pressupost

Dos extintors d’eficàcia 
89b

Magatzem gasos Analítica   360,6 euros
 60.000 PTA

Màxim pressupost

Adequació instal·lació 
elèctrica 

Magatzem gasos Analítica  6.611,1 euros
 1.099,994 PTA

Material nortem Màxim pressupost

Eliminació i reubicació 
compresor ubicat en sala 
de gasos

Magatzem gasos Analítica  1.502,5 euros
 249.995 PTA

Màxim pressupost

Ventilació forçada magat-
zem

Magatzem productes
Analítica

 7.813,2 euros
1.300.008 PTA

Material nortem Màxim pressupost

Instal·lar dutxa i rentaulls Lab. 12 14
Inorgànica

  252,43 euros
 42.000 PTA 

Instal·lació Màxim pressupost

Instal·lació elèctrica fixa Laboratoris Inorgànica  6.010,12 euros
1.000.000 PTA

3 laboratoris Màxim pressupost

Extintor específic per a 
focs metàl·lics

Organometàl·lics 
Inorgànica

  360,6 euros
 60.000 PTA

Màxim pressupost

Recollida dels vapors 
generats en l’operació de 
destil·lació

Laboratori Investigació 
Orgànica

Ram de paleta/ muntatge. 
Es tracta de fer un tub de 
connexió a campana de 
gasos

Màxim pressupost

Instal·lació elèctrica fixa Laboratoris Orgànica  6.971,7 euros 
1.159.993 PTA

Diversos laboratoris Màxim pressupost

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre  4.500 euros
 748.620 PTA

Mesura iniciada

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Instal·lació elèctrica fixa Laboratori Histologia Reforma

Instal·lar dutxa i rentaulls 
emergència

Laboratori Fisiologia
Sala Dissecció

Reforma

Extintor de pols laborato-
ris

Fisiologia Toxicologia
Estabulari passadís 
Bioquímica

Reforma

Extintor de CO2 laboratori Laboratori del
comportament Fisiologia 

Reforma

Habilitar com a sortida 
d’emergència amb alarma 
les portes secundàries de 
l’edifici vell

Edifici vell Reforma

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre no en reformes  150.000 PTA Edificis que no estan en 
reformes

RECTORAT

Actuació Ubicació àrea Pressupost Observacions Of. Tèc. Observacions
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Habilitar les portes de 
cada planta de l’edifici 
aulari perquè es puguin 
utilitzar en quansevol 
moment

 1.900 euros
 316.084 PTA

Màxim pressupost

Instal·lar alarma a la porta 
d’emergència que comu-
nica amb el pàrquing

A càrrec d´infraestructures

Instal·lar porta intermitja 
entre primera planta i 
soterrani

 1.800 euros
 299.448 PTA

Màxim pressupost

Anul·lar el lliure accés 
amb l´ascensor al soter-
rani

  180 euros
 29.944,8 PTA

Màxim pressupost

Habilitar sortida 
d’emergència des de 
soterrani a l´exterior

  750 euros
 142.770 PTA

Màxim pressupost

Extintor de pols de 6 kg Arxiu   69,7 euros
 11.595,29 PTA

Màxim pressupost

Instal·lar regleta i altres 
accessoris elèctrics per a 
reubicar la taula i l’ordi-
nador

  210,35 euros 
 34.993 PTA

Despatx 14 i 28 Màxim pressupost

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre  6.700 euros
1.114.612 PTA

Màxim pressupost

FACULTAT D’ECONÒMIQUES I CIÈNCIES EMPRESARIALS

Senyalització d’emergèn-
cia 

Centre  6.300 euros
1.048.068 PTA

Màxim pressupost

Senyalitzar limitant 
l’accés al pou sec

A càrrec d’infraestructures

Adequar escales d´accés a 
coberta

 5.078 euros
 844.776 PTA

Màxim pressupost

Limitar accés a cobertes, 
senyalitzar zones de pas i 
impedir físicament l’accés 
més enllà

 2.300 euros
 382.628 PTA

Màxim pressupost

Limitar accés a voladís i 
impedir físicament 
l´accés

  250 euros
 41.590 PTA

Màxim pressupost

Extintor CO2 Edifici Deganat
Sala Multimèdia
Secretaria

  252,42 euros
 41.993 PTA

Màxim pressupost

Habilitar sortida 
d´emergència a la planta 
baixa amb barra anti-
pànic i alarma

Edifici Deganat  1.250 euros
 207.950 PTA

Màxim pressupost

Extintor pols Magatzem annex
al soterrani

  69,7euros
 11.595 PTA

Màxim pressupost

ETSE / ETSEQ

Instal·lació de protecció 
col·lectiva per a caigudes 
a diferent nivell a les 
cobertes/façanes de l’edi-
fici L i E

Cobertes  62.000 euros
10.314.320 PTA

Curs acadèmic 02 Màxim pressupost

RECTORAT

Actuació Ubicació àrea Pressupost Observacions Of. Tèc. Observacions
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5  S’aprova el curs de postgrau Qualitat de vida. Una proposta d’intervenció del
Departament de Pedagogia.

6  S’aproven les modificacions del pressupost del 2002 i l’aprovació de transferèn-
cies de crèdit.

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre  10.300 euros
1.713.508 PTA

Màxim pressupost

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre  1.230 euros
 204.622 PTA

Màxim pressupost

Instal·lar barana inter-
mitja a les escales de bai-
xada a planta baixa i a les 
de sortida d’emergència

Les dues escales
de l’escola

 5.200 euros
 865.072 PTA

Màxim pressupost

Aumentar i millorar la 
il·luminació general 

Centre Zones comuns A càrrec d’infraestructures

FACULTAT D’ENOLOGIA

Instal·lació elèctrica fixa Laboratori
Instrumentació Analítica

 2.103,54 euros 
 349.999 PTA

Màxim pressupost

Instal·lar il·luminació 
emergència i llum de 
seguretat augmentada

Magatzem
ampolles de gasos

 1.394,34 euros 
 231.998 PTA

Màxim pressupost

Canviar d’ubicació dutxa 
d’emergència

Laboratori
Instrumentació Analítica

  450,75 euros
 74.998 PTA

Pressupost instal·lació Màxim pressupost

Habilitar com a sortida 
d’emergència la porta de 
la sala de tast

Sala de tast
Sortida pàrquing

 1.700 euros 
 282.856 PTA

Màxim pressupost

Instal·lar protecció 
col·lectiva per a evitar les 
caigudes a diferent nivell 
durant la neteja de vidres 
des de la part de dalt

Vidres superior
zona del Claustre

 1.081 euros 
 179.863 PTA

Màxim pressupost

Protegir el forat generat en 
obrir la trapa ubicada al 
sostre i que dóna accés a 
les màquines d’aire

Última planta   510 euros
 84.856 PTA

Màxim pressupost

Senyalització risc i 
emergència

Centre  1.502 euros
 249.911 PTA

Màxim pressupost

MAS DE’N FRARES

Senyalització d’emergèn-
cia

Centre   750 euros
 124.800 PTA

Mesura iniciada

Instal·lar dutxa i rentaulls 
d’emergència

Laboratori   372,62 euros 
 62.000 PTA

Pressupost instal·lació Màxim pressupost

Instal·lació llum 
d’emergència

Magatzem   278,86 euros
 46.400 PTA

Màxim pressupost

Reubicar els endolls de la 
sala gran lluny del terra o 
protegir-los

Sala Gran   836,6 euros 
 139.200 PTA

Màxim pressupost

RECTORAT

Actuació Ubicació àrea Pressupost Observacions Of. Tèc. Observacions
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MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST 2002

Aplic.
econ. Explicació de l’ingrés Primeres Total

Capitol 3. Taxes i altres ingressos 0,00 0,00
Article 30. Taxes 0,00 0,00
Article 31. Preus públics 0,00 0,00
Article 32. Prestació de serveis 0,00 0,00
Article 33. Venda de béns 0,00 0,00
Article 38. Reintegrament exercicis tancats 0,00 0,00
Article 39. Altres ingressos 0,00 0,00
Capitol 4 . Transferències corrents 0,00 0,00
Article 40. Transferències Estat 0,00 0,00
Article 41. Transferències Org. Auton. Admin. 0,00 0,00
Article 45. Transferències de la Com. Autonoma 0,00 0,00
Article 46. Altres Adm. publiques locals 0,00 0,00
Article 47. Subv. entitats privades 0,00 0,00
Article 48. Subv. d’institucions sense ànim lucre 0,00 0,00
Article 49. Transferències de l’exterior 0,00 0,00
Baixes Capítol 4 0,00
Capitol 5 Ingressos patrimonials 0,00 0,00
Article 52. Interessos c/c 0,00 0,00
Article 53. Dividends i participació en benefic. 0,00 0,00
Article 54. Rendes béns immobles 0,00 0,00
Article 55. Concessions 0,00 0,00
Capitol 7. Transferències de capital 0,00 0,00
Article 70. Transf. recerca estat 0,00 0,00
Article 75. Transf. de capital de la Generalitat 0,00 0,00
Article 76. Transf. d’ens locals 0,00 0,00
Article 77. Transf. d’entitats privades 0,00 0,00
Article 79. Transferències exteriors 0,00 0,00
Capitol 8. Actius financers 32.180.233,89 32.180.233,89
Article 83. Préstecs a curt termini 0,00 0,00
Article 87. Incorporació de romanents 32.180.233,89 32.180.233,89

870 Romanent de tresoreria genèric any 98 2.814,67 2.814,67
871 Romanent de tresoreria afectat i especial 98 32.177.419,22 32.177.419,22

Baixes Capítol 8 0,00
Capitol 9. Passius financers 0,00 0,00
Article 91 Préstecs rebuts en moneda nacional 0,00 0,00

913 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic 0,00 0,00
0,00

TOTAL 32.180.233,89 32.180.233,89

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST 2001

87 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

Concepte Import
870 Incorporació Romanent de Tresoreria Genèric 2001 2.814,67
871 Incorporació Romanent de Tresoreria Afectat i Especial 2001 32.177.419,22

TOTAL 32.180.233,89

*S’aprova la distribució del Romanent genèric a Gerència.

7  S’aproven els preus del Servei de Recursos Educatius.

APROVACIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE RECURSOS EDUCATIUS

UNITAT MULTIMÈDIA

Material Multimèdia
1r i 2n cicle i doctorats: sense cost, sempre i quan el volum de feina i els recursos

disponibles al SRE permetin assumir-ho.
Cursos, postgraus i màsters:
El pressupost es farà per projecte en funció del cost de les hores de les persones que

hi intervindran i segons els següents barems preu/hora:
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- Disseny del projecte 225 €
Estudi previ del projecte, incloent-hi les reunions necessàries
per fer l’anàlisi funcional del treball.

- Direcció del projecte 28 €/h
- Programació 25 €/h
- Disseny web 22 €/h
- Disseny pedagògic 22 €/h
- Maquetació 22 €/h
- Allotjament de materials als nostres servidors

(per a institucions no universitàries) fins a 50 Mb: 115 €/any

Servei de retransmissió de vídeo per xarxa
1r i 2n cicle i doctorats: sense cost
Cursos, postgraus i màsters: 25 €/h
Externs:
- Establiment del servei: 565 €
- Hora o fracció: 115 €/h

Servei de videoconferència 
1r i 2n cicle i doctorats: sense cost
Cursos, postgraus i màsters: 
- Hora o fracció: 25 €
- Afegir tots els costos telefònics, proves incloses (vegeu taula 1).
Externs:
- Establiment del servei: 115 €
- Hora o fracció: 45 €/h
- Afegir tots els costos telefònics, proves incloses (vegeu taula 1).

Taula 1
PREUS APROXIMATS PER HORA I SENSE IVA
(TARIFA DE TELEFÒNICA, SENSE AFEGIR L’OVERHEAD).

Preus còpia de CD impressió tèrmica
Amb caixa transparent o sobre transparent:
- fins a 100 CD: 15 euros pre-print + 2,5 euros per CD
- més de 100 CD: 2,5 euros per CD
Els preus no inclouen la impressió d’una portada de paper per a la caixa del CD ni

el muntatge dels CD dins de les caixes.

UNITAT AUDIOVISUALS

Preus per hora de personal tècnic
(preus per hora de tècnic en euros)

Treball Usuaris interns Usuaris externs
Còpia domèstic a domèstic 2,5 13,5
Còpia domèstic-professional 3,5 22,5
Còpia transcodificacions 6 27
Còpia profèssional-profess. 9 34
Còpia CD - VÍDEO 13,5 40,5
Còpia VÍDEO a DVD 17 102
Filmació 21,5 270,5*
Post-producció 21,5 270,5*
Volcatge fotogràfic 7 13,5
Enregistrament àudio 21,5 270,5*

*Aquests 270,5 euros són per sis hores de treball (temps mínim per a usuaris externs a la URV).

Línies Provincial Interprovincial UE Altres

128 Kbps 5,304 8,892 21,384 consultar

256 kbps 10,608 17,784 42,768 consultar

284 kbps 15,912 26,676 64,152 consultar

512 kbps 21,216 35,568 85,536 consultar

Establiment
trucada

0,08 0,08 0,1187 consultar
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El cost total de cada projecte serà:
El resultat de multiplicar el preu per hora en cada treball del projecte per les hores

dedicades, afegint-hi els costos de material segons la Taula 2.

Taula 2
PREUS DE MATERIALS

Suport magnètic Preus en euros
VHS 4
BOX 0,5
MINI DV 18,5
MINI DV CAM 50,5
DV CAM 48,5
BETACAM 30 17
BETACAM 90 44
HI-8/d-8 21,5
8MM 5,7
CD 700 1,2
CDRW 4
DVD 4.7 36
DAT 5,7
CASSETTE 90 1,4
U-MATIC SP 31,6

8  S’aprova la modificació de la ubicació orgànica i funcional de la Unitat de Fonè-
tica de la URV.

9  S’aprova autoritzar l’operació d’endeutament econòmic necessari per fer front a
les despeses previstes per a les obres d’adequació i l’equipament de la seu de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, pressupostades en 1.015.000,00 euros,
amb la condició que no hi hagi cost per part de la URV.

10  S’aprova autoritzar la transferència dels romanents de la gestió de la formació
permanent corresponents a màsters curs 2001-2002 de la URV a la FURV.
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Càrrecs i personal

11  S’aprova la convocatòria de places de professorat contractat i de beques de
recerca.

12  S’aprova la creació de la Comissió Gestora de l’Escola Universitària de Turisme i
Oci amb la següent composició: 

President: 
Dr. Salvador Anton Clavé

Secretari: 
Sr. Josep Allepús Queral

Cap d’estudis: 
Sra. Victòria Sánchez Rebull

13  S’aprova nomenar els membres de les Comissions Estatutàries i Comissions no
delegades següents:

COMISSIONS ESTATUTÀRIES

Comissió de docència i convalidacions
Alumne: Sr. Jorge Gracia Sancho, (Bioquímica)

Comissió d’avaluació del personal acadèmic
Alumnes: 
Sr. Raül Ricart Muñoz, (Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial)
Sra. Rosanna Ardèvol Morelló, (Química)
Personal Docent: 
Jordi Espasa Arana
Membres a ratificar:
Personal docent:
Alberto Martínez Vea
Enric Olivé Serret
Bonifacio Jiménez Jiménez
Jesús Eduardo Sueiras Romereo
Javier Maixé Alter
Maria Soledad Larrechi García
PAS:
Patrícia Olivé

Comissió econòmica
Alumnes: 
Sr. Lluís Fernández Alcántara, (Filologia Hispànica)
Sr. Daniel Sánchez Puertas, (Ciències Empresarials) 
Sr. Eduard Costa Costa, (Administració i Direcció d’Empreses)

COMISSIONS NO DELEGADES

Comissió URV solidària
Alumnes: 
Sr. Albert Soler Fernández, (Publicitat i Relacions Públiques)
Sr. Martin-Esimi Mbomio Andeme, (Educació Social)
Sra. Cristina Picazo Arenas, (Infermeria)
PAS:
Alícia Pasca

Comissió de política lingüística
Alumnes: 
Sra. Sara Esteban Fabregat, (Psicologia)
Sra. Eva Rodríguez Müssinger, (Història)
Sra. Mireia Puche Gonzálvez, (Geografia)
Sr. Pablo Martínez del Campo, (Administració i Direcció d’Empreses)

Comissió de biblioteca
Alumnes:
Sr. Gorka Martín Girón, (Mestre)
Sr. Antoni Sánchez Ortiz, (Enologia)
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PAS: 
Sra. Maria Martí Baiget
Sra. Marta Sedó Ramon
Sra. Montserrat Olivé Ollé
Sra. Josefina Rius Masio

14  S’aprova la concessió de la medalla de la URV al Dr. Agustí Altisent, professor
jubilat del Departament d’Història i Geografia.

15  S’aprova el canvi de dedicació del professor Dr. Francesc Díaz González, CU de
Física Aplicada del Dept. de Química Física i Inorgànica, de temps complet a
temps parcial.
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Comissions delegades

16  Acord de 24 d’octubre de 2002, pel qual es ratifiquen els acords de les comissions
delegades del Consell de Govern.

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 17 D’OCTUBRE DE 2002

Sol·licitud de comissió de serveis a la URV del Dr. Rafael Guasch Martorell, TU del
departament de Dret Mercantil i Dret del Treball i de la Seguretat Social, de la UB, per
al curs 2002-2003.

Modificació de les convocatòries de concurs-oposició per cobrir les places de Cap
de Secció d’Expedients i Retribucions (Servei de Recursos Humans i Organització) i de
Cap de Secció de Comptabilitat Patrimonial (Servei de Recursos Econòmics), per ade-
quar-les a la LOU.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I POLÍTICA DOCENT

SESSIÓ DE 17 D’OCTUBRE DE 2002

S’aproven les modificacions puntuals de la normatives de matrícula i acadèmica.
S’aprova una modificació de la taula de reconeixement de crèdits del Servei

d’Esports. 
S’aprova la ratificació dels acords dels centres adscrits pel que fa a resolucions de

convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits. 
S’aprova denegar el reconeixement com a crèdits de lliure elecció de l’activitat Lin-

gua italiana (livello A1) cursat a la Universitá degli Studi de Padova per als alumnes de
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Domingo José Ribas Segui i Manuela
Velat Ràfols. 

S’aprova l’adequació dels complements de formació d’Arqueologia, del pla d’estudi
d’Història (93) al pla d’estudi d’Història (01). 

S’aprova la sol·licitud del Consell d’Estudiants d’organització del curs Conèixer la
URV. 

S’aprova la sol·licitud de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de com-
pensar de manera extraordinària les places establertes al segon cicle de Pedagogia pro-
cedents dels estudis de Mestre i d’Educació Social.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CIENTÍFICA

SESSIÓ DE 18 D’OCTUBRE DE 2002

S’aprova la priorització de becaris predoctorals presentats a la Direcció General de
Recerca dins el programa de becaris predoctorals per a la formació d’investigadors
(FI2003).

S’aprova la relació de candidats seleccionats dins el programa de Personal de
Suport a la Recerca (PSR2002).

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ DE 25 DE SETEMBRE DE 2002 

S’aprova la proposta d’adjudicacions de les beques de col·laboració amb la URV pel
curs 2002-03: 

◆ Becaris d’atenció a la comunitat univeristària 
◆ Becaris de col·laboració amb les Biblioteques de centre 
◆ Becaris de col·laboració amb el Servei Tècnic de Biblioteca 
◆ Becaris de col·laboració amb les Aules d’Informàtica 
◆ Becaris de col·laboració amb les Aules d’Autoaprenentatge 
◆ Becaris de col·laboració amb les Borses de Treball i Habitatge 
◆ Becaris de col·laboració amb la URV Solidària 
◆ Becaris de col·laboració amb l’Oficina de l’Esport 
◆ Becaris de suport al funcionament de l’Aula Magna del Campus Centre 
◆ Becaris de col·laboració amb el Servei Linguístic per a la dinamització Linguïstica 
◆ Becaris de suport als mitjans audiovisuals de la Facultat de Lletres
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SESSIÓ DE 21 D’OCTUBRE DE 2002 

S’aprova la proposta d’adjudicacions de beques de col·laboració amb departaments del
MEC 

S’aprova l’adjudicació de beques de col·laboració amb la URV de: 
Avaluació del Personal Docent 
◆ Suport al Servei de Recursos Científics i Tècnics 
◆ S’aprova la 3a Convocatòria de Beques de Col·laboració per impulsar la virtualit-

zació de la docència. 
S’aprova el Document d’instruccions per a la proposta de cursos de la Universitat

d’Estiu 2003.
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Convenis

17  Acord de 24 d’octubre de 2002 pel qual es ratifiquen diversos convenis.

Conveni de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i el Parlament de
Catalunya.

Conveni de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i el TERMCAT.

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
i la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada.

Contracte administratiu especial entre la Universitat Rovira i Virgili i el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya referent a la cessió d’ús d’unes aules per a la
realització de les proves dels certificats de la Junta Permanent de català els dies 18 i 25
de maig i 1 i 8 de juny de 2002.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) per a l’organització d’un curs sobre Gestión de
Residuos Radiactivos y Desmantelamiento de Instalaciones Nucleares.

Conveni de col·laboració investigadora entre la Universitat Rovira i Virgili i la Uni-
versitat de Western Ontario, Canadà.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Europea
de Direcció i Economia de l’Empresa (AEDEM).

Conveni de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i CC. OO.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Ausiàs March per a la pro-
moció d’activitats culturals de caràcter acadèmic.

Conveni entre el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili per la realització de projectes d’avaluació ins-
titucional (programa 2002).

Acord marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les Universitats Públiques de
Catalunya

Conveni del programa d’investigació CEPUP-APQUA pels períodes anuals 2002 i
2003.

Conveni marc de col·laboració entre les Universitats que imparteixen la Llicencia-
tura en Enologia a l’Estat Espanyol.

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat d’Urbino, Itàlia i la Universitat
Rovira i Virgili. 

Conveni de col·laboració entre Bayer Polimero, S.L. i la Universitat Rovira i Virgili
per a la realització del projecte “Desarrollo de nuevos catalizadores para la hidrogena-
ción asimétrica de iminas. Síntesis de aminas de elevada pureza óptica.”

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Federación
Española de Salvamento y Socorrismo en matèria de docència, investigació i documen-
tació en la modalitat de salvament i socorrisme.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut
Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, per al reconeixement de crèdits de lliure
elecció.

Conveni de col·laboració pel projecte “Òpera Oberta” entre la Universitat Rovira i
Virgili i el gran Teatre del Liceu.

Carta-Acord del Programa Networking Academy de Cisco entre la Fundació Univer-
sitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Enresa. 

Conveni general de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-
seca per a la cessió a precari d’un bé patrimonial per a la implantació d’estudis univer-
sitaris i no universitaris de turisme i oci.

Conveni marc entre la Universitat Nacional de Rosario, Argentina i la Universitat
Rovira i Virgili.
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Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de la Batalla de l’Ebre i la Univer-
sitat Rovira i Virgili.

Conveni entre l’Ajuntament de Cambrils i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació promotora Universi-
tat Verda per a la realització del curs de postgrau Aplicació a la Medicina Naturista en
la Terapèutica Moderna i el curs de postgrau Nutrició i Equilibri Vital des de la Perspec-
tiva Naturalista i Medicina Tradicional Xinesa.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV per al desenvolupa-
ment, promoció i gestió de la formació permanent de la universitat.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Unió Llatinoamericana
Catalana de Cultura.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONG Mans Unides.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONG Comitè de Solidaritat Oscar
Romero.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONG Sodepau.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’ONG Grup Pont de Solidaritat, Parrò-
quia de Sant Bernat Calvo.

Conveni marc entre la Fundació Mona i la Universitat Rovira i Virgili.
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 29 DE NOVEMBRE DE 2002

Informe del Rector

REVISIÓ DEL MAPA D’ENSENYAMENTS 

Tot just fa dos anys, el 30 de novembre de 2000, després d’una anàlisi aprofundida de
la situació en la qual es trobava la Universitat Rovira i Virgili en relació a la demanda
d’estudis universitaris, les perspectives de futur i de valorar com s’havia de singularitzar
i especialitzar la URV en docència, el Claustre va aprovar el mapa d’ensenyaments que
ara està vigent, amb la qual cosa es marcava una línia política que després la Junta de
Govern i el Consell Social han anat vehiculant i materialitzant. 

Amb l’acord del Claustre es va definir una estratègia que cal valorar si ha estat efec-
tiva, perquè és important fer un seguiment de les decisions importants que prenem
col·lectivament. D’altra banda, vam adquirir el compromís de plantejar al Claustre una
línia política en relació als títols propis i comença a ser urgent que, també en aquest
tema, es defineixi una estratègia. 

A més, en el programa electoral el rector s’havia compromès a plantejar una oferta
acadèmica que permeti desplegar el mapa d’ensenyaments aprovat pel Claustre, que
faci permeables i interdisciplinaris els nostres ensenyaments i que obri decididament
les portes a la formació permanent. 

Entre els motius pels quals es va iniciar aquesta revisió fa dos anys i les seves conse-
qüències, destaquen:

— davallada demogràfica: menys alumnes nous
— alumnes de Tarragona que volen estudiar en altres universitats
— descens dels alumnes procedents de l’àrea metropolitana
— competència de les altres universitats
— oferta poc adequada a la demanda
Pel que fa a l’estratègia es proposa: 
— millorar el disseny dels plans d’estudis i la qualitat de la docència
— millorar les campanyes de captació de relacions amb secundària
— establir ponts per incorporar els titulats dels cicles formatius de grau superior

INFORME DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE LA URV 

Tal com correspon de fer segons els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, una vegada
a l’any la síndica presenta al Claustre els seu informe d’activitat. 

El rector agraeix a la síndica la seva dedicació, el seu bon treball i l’honestedat en
els seus dictàmens i en totes les seves actuacions i l’encoratja a continuar un any més
amb la seva tasca, que ajuda d’una forma significativa al bon funcionament de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. 

D’acord amb els Estatuts vigents, correspon al Claustre la ratificació de l’acord del
Consell de Govern referent a la proposta de divisió del Departament de Dret en dos
nous departaments. I així es va ratificar el 29 de novembre. 

També d’acord amb els Estatuts vigents, correspon al Claustre la ratificació de
l’acord de ratificació de l’acord del Consell de Govern d’adscripció de l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili. I així es va ratificar el 29 de
novembre
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Disposicions

1  S’aprova, en relació al mapa d’ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili,
mantenir l’estratègia que es va definir en la sessió del claustre universitari de 30
de novembre de 2000, acceptar els criteris proposats per als ensenyaments homo-
logats i aprovar la política plantejada en relació als títols propis, amb el resultat
de la votació següent: 

Vots a favor: 71
Vots en contra: 7
Abstencions: 1

REVISIÓ DEL MAPA D’ENSENYAMENTS

ANTECEDENTS

En el Claustre del 30 de novembre de 2000 es va aprovar el mapa d’ensenyaments de la
Universitat Rovira i Virgili. Aquest mapa definia l’estratègia que caldrà seguir per implan-
tar ensenyaments homologats i els criteris que caldrà tenir en compte per prioritzar-los. 

L’estratègia havia d’afrontar els punts crítics que es van detectar aleshores:
◆ disminució del nombre d’alumnes nous de primer curs i, consegüentment, pro-

gressiu descens del total d’alumnes matriculats
◆ oferta d’ensenyaments no prou adequada a la demanda dels estudiants del nostre

entorn territorial
◆ increment de la competència de les universitats catalanes
◆ adequada justificació davant la Direcció General d’Universitats de la necessitat

d’implantar noves titulacions homologades, en el marc de la programació universitària
2001-2004

L’estratègia aprovada
L’estratègia proposada i aprovada en l’esmentat Claustre se sosté damunt de tres pilars:

◆ les necessitats actuals i futures de la societat
◆ la promoció d’una universitat sostenible i alhora competitiva i competent
◆ la viabilitat del posicionament

1. S’ha de respondre a les necessitats actuals i futures de la societat

◆ oferir un ventall ampli d’ensenyaments que cobreixin les necessitats transversals
de formació i que són necessaris en tots els territoris

◆ impartir els ensenyaments que tinguin importància per a la singularitat del terri-
tori, orientant els ensenyaments actuals cap a aquestes singularitats

◆ impulsar la implantació d’ensenyaments en àmbits que siguin estratègics, per al
futur, des del punt de vista social i econòmic

Àmbits transversals Àmbits de posicionament de futur
➞  Salut ➞  Cultura ➞  Societat de la informació
➞  Educació ➞  Lleure ➞  Telecomunicacions
➞  Economia i empresa ➞  Nutrició ➞  Comunicació
➞  Lleis ➞  Medi ambient ➞  Biociències/biotecnologia

2. La promoció d’una universitat sostenible i alhora competitiva i competent

◆ diversificar i alhora singularitzar l’oferta, tot aprofitant el potencial dels recursos
humans existents

DIVERSIFICACIÓ: Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut, Ciències Experi-
mentals, Tècniques.

◆ afavorir les transicions: enllaçar els primers cicles amb els diferents segons cicles
◆ Impulsar nous segons cicles perquè constitueixin una oferta diferenciada
SINGULARITZACIÓ: Química, Enginyeria Química, Enologia, Arqueologia, Turisme

(ensenyaments exclusius i/o característics de la Universitat Rovira i Virgili).
◆ Afavorir la implantació d’ensenyaments de perfils singulars i amb itineraris especí-

fics de la Universitat Rovira i Virgili (dobles titulacions, ensenyaments propis d’especia-
lització simultanis, etc.)

3. Una estratègia viable

OFERTA I DEMANDA: valoració de l’oferta i la demanda de la titulació a implantar
tenint en compte especialment la demanda existent a la demarcació de Tarragona, la
competència amb altres universitats i la tendència dels mercats laborals.
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NECESSITAT DE RECURSOS: necessitats de recursos humans addicionals i de recur-
sos materials per a la implantació.

Els criteris aprovats per concretar l’estratègia 
Identificats els tres pilars bàsics de l’estratègia que calia seguir, es va proposar i aprovar
un conjunt de criteris per identificar i seleccionar possibles noves titulacions amb la
finalitat de completar el mapa d’ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili. Aquests
criteris s’agrupen en tres categories: de posicionament estratègic, de viabilitat oferta-
demanda i de disponibilitat de recursos.

Criteris de posicionament estratègic

DIVERSIFICACIÓ
Encara que la implantació d’una titulació genera una diversificació de l’oferta, es remarca
l’efecte multiplicador que pot tenir, ja que permet als alumnes accedir a d’altres cicles.

ENTORN
Apropament de la titulació a les necessitats de l’entorn, que primerament és l’immediat
i secundàriament l’estatal.

INTERN
Potencial de coneixement actual dins de la Universitat Rovira i Virgili de la matèria/es
vinculada/es amb la titulació. No està correlacionat necessàriament amb la quantitat de
recursos humans.

SECTORS
Grau d’apropament de la titulació als sectors/àmbits socioeconòmics i/o del coneixe-
ment considerats per la Universitat Rovira i Virgili com a prioritat transversal o de futur.

Criteris de viabilitat oferta-demanda

RELACIÓ OFERTA-DEMANDA
Relació demanda-oferta en les titulacions del sistema universitari català públic, ente-
nent com a demanda la que es formula en primera opció al juny durant el procés de
preinscripció universitària.

MOBILITAT
Demanda en primera opció al juny d’estudiants de les comarques de Tarragona que
volen cursar titulacions en altres universitats del sistema universitari català públic que
no té implantades la Universitat Rovira i Virgili.

COMPETÈNCIA
Oferta implantada (nombre d’universitats) i perspectiva (voluntat expressada) d’implan-
tació d’altres universitats.

MÓN LABORAL
Grau d’adequació de la titulació al món laboral i prospectiva.

Criteris de viabilitat. Recursos necessaris

RECURSOS HUMANS
Recursos humans necessaris aproximats per implantar la titulació a la Universitat Rovira
i Virgili tenint en compte possibles reorientacions internes.

RECURSOS MATERIALS
Recursos materials necessaris aproximats per implantar la titulació a la Universitat
Rovira i Virgili.

Aplicació de l’estratègia i dels criteris aprovats 
Després que el Claustre hagués aprovat l’estratègia d’ensenyaments, es van realitzar els
càlculs i les anàlisis necessaris per aplicar els criteris aprovats i obtenir una llista priorit-
zada. Durant aquest procés es van prendre les decisions següents:

1. Per als ensenyaments de primer i segon cicle, es tindrien en compte tres possibili-
tats d’implantació: tot l’ensenyament, només el primer cicle o només el segon cicle.

2. Se separarien prèviament els ensenyaments que no s’haguessin d’analitzar, atesa
la complexitat tècnica que comporta avaluar tots els ensenyaments possibles no
implantats a la Universitat Rovira i Virgili. Es va adoptar el criteri de no tenir en compte
els ensenyaments amb molt poca demanda i amb característiques que fessin que fos
molt difícil implantar-los (ex. Filologia Eslava, Enginyeria Aeronàutica), sempre que no
haguessin estat considerats en els plans estratègics dels centres o els departaments.

3. Es confegiria una escala de valoració quantitativa per a cadascun dels criteris.
4. Tenint en compte la valoració a partir dels criteris de posicionament i dels de via-

bilitat d’oferta-demanda i entenent que els criteris de recursos, encara que importants,
depenen de la voluntat i les possibilitats del Govern de la Generalitat, s’optà per no con-
siderar aquests últims com una restricció en les sol·licituds de nous ensenyaments.

El resultat final es va concretar en una proposta de programació de nous estudis
homologats de 1r, 1r i 2n, i 2n cicle a la Universitat Rovira i Virgili, aprovada per la Junta
de Govern (vegeu l’annex 1 d’aquest document).
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Les conseqüències de l’estratègia: la programació universitària catalana
d’implantació de noves titulacions per al quadrienni 2001-2004

Després de presentar la proposta a la Direcció General d’Universitats i que el Consell
Interuniversitari de Catalunya ens trametés un informe favorable a un nombre significa-
tiu de les titulacions que encapçalaven la llista elaborada per la Universitat Rovira i Vir-
gili, la Junta de Govern i el Consell Social van aprovar una proposta de nous
ensenyaments que caldria implantar durant el quadrienni 2001-2004:

Implantació 2001-2002
Economia
Treball Social 
Ciències del Treball
Història de l’Art

Publicitat i Relacions Públiques, amb un primer cicle que es fes conjuntament amb
Periodisme i Comunicació Audiovisual

Implantació 2002-2003
Nutrició Humana i Dietètica
Turisme 

Implantació 2003-2004
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Telemàtica o Sistemes de Telecomunicació

Implantació 2003-2004, caldria decidir-la el 2002 d’acord amb l’evolució de la
demanda:

Biologia (primer cicle)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Psicopedagogia
Ciències Actuarials i Financeres

Impacte de la implantació de les noves titulacions de la programació 2001-2004
El principal pilar de l’estratègia seguida a l’hora de confegir el mapa d’ensenyaments
del 2000, era respondre a les necessitats actuals i futures de la societat, tot cobrint la
demanda de formació superior en els àmbits en què la Universitat Rovira i Virgili no
la satisfeia. La intenció bàsica era evitar que estudiants de les nostres comarques
haguessin de trobar la formació que desitjaven en altres universitats. La previsió de
l’evolució del nombre d’estudiants de primer curs, amb l’oferta formativa del 2000,
era que disminuís progressivament, seguint la davallada demogràfica. A la figura 1
s’hi pot observar com, efectivament, l’evolució d’estudiants de primer curs matricu-
lats en els ensenyaments ja oferts l’any 2000 segueix la disminució prevista, fins a
situar-se per sota dels 2.000 alumnes nous. Tanmateix, amb la implantació de nous
estudis a partir del curs 2001-2002 i la consegüent incorporació dels estudiants que
altrament haurien cursat aquests estudis en altres universitats, no tan sols s’aconse-
gueix minimitzar la baixada d’alumnes —entre el curs 2000-2001 i 2001-2002—,
sinó que, per al curs 2002-2003, s’aconsegueix invertir la tendència regressiva de la
matrícula d’alumnes nous.

Aportació de la nova oferta de titulacions a l’evolució de la matrícula d’alumnes 
de nou ingrés. (Curs 1996-97 a 2002-03)

Figura 1. Evolució de la matriculació en el primer curs en els ensenyaments de la Universitat Rovira i
Virgili.
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TAULA 1. PROCEDÈNCIA I EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA TOTAL D’ESTUDIANTS

DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TAR=Tarragona, BAR=Barcelona, RESTA=resta Catalunya i fora, CF=Cicles formatius, CC=Canvi carrera, ALTRES=més grans 25 anys, districte obert.

* Dades provisionals

Font: GIGA. Diversos anys

Data tancament: 31-03-02. Una dada que il·lustra l’efecte de la implantació dels nous ensenyaments, és que, si no s’hagués ampliat l’oferta d’estudis de la
Universitat Rovira i Virgili, la matrícula de nous estudiants hauria pogut disminuir fins a un 23% en relació amb el curs 1999-2000 (previ a la confecció del
mapa d’ensenyaments). Ben altrament, amb la implantació de noves titulacions, el descens de la matrícula de nous alumnes entre el curs 1999-2000 i el
2002-2003 s’ha reduït fins a, només, un 6%. Cal també que assenyalem que durant aquest curs —2002-2003— el nombre de nous estudiants correspo-
nents als nous ensenyaments implantats és de 438 alumnes, un 18% del total d’alumnes nous d’aquest curs (2.433). 

En el conjunt de la Universitat, el sosteniment del flux d’entrada d’alumnes, derivat
de la implantació de nous estudis, ha permès també mantenir la matrícula total d’alum-
nes de la Universitat Rovira i Virgili, tal com mostra la taula 1. 

Per segments de demanda, cal apuntar que s’ha aconseguit recuperar i mantenir la
matrícula de nous estudiants via PAAU, procedents de la demarcació de Tarragona, per
sobre dels 1.200. Els alumnes procedents de la província de Barcelona, sembla que,
després de mantenir una dinàmica regressiva, s’estabilitzin al voltant dels 120 alumnes.
La resta de segments de PAAU apunta un increment com a conseqüència de la implan-
tació del districte obert, el qual és força significatiu en algunes titulacions. La reducció
dels alumnes nous procedents de cicles formatius presenta una certa recuperació per al
curs 2002-2003 a causa, probablement, de la implantació de noves diplomatures a les
quals poden accedir i a l’increment net de titulats en aquests cicles. 

En definitiva, la implantació de nous estudis ha permès frenar el descens de la
matrícula d’alumnes des de les diferents tipologies d’accés i, en alguns casos, fins i tot
invertir-ne la tendència. Tot i així, cal ser conscients que, tenint en compte l’actual esce-
nari d’oferta i demanda i la continuació, encara, de la davallada demogràfica, no és
previsible, en alguns ensenyaments, que es recuperin els nivells de matriculació regis-
trats a mitjan dels anys noranta.

REVISIÓ I NOVA PLANIFICACIÓ DEL MAPA D’ENSENYAMENTS

Per què ara?
El conjunt de nous ensenyaments que, bé ja s’han implantat a la Universitat Rovira i Vir-
gili dins la programació 2001-2004 (Economia, Ciències del Treball, Treball Social, His-
tòria de l’Art, Publicitat i Relacions Públiques, Turisme, Nutrició Humana i Dietètica) o
són de prevista o previsible implantació (Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions:
Telemàtica, Biologia de 1r cicle, Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica, Psicopedago-
gia i Ciències Actuarials i Financeres), tot i que en són molts (entre 8 i 12), són una part
dels considerats al mapa d’ensenyaments elaborat el 2000. De fet, la Junta de Govern va
considerar que la resta d’ensenyaments que resultaven ben valorats en l’aplicació dels
criteris i que no havien entrat en aquesta programació, havien de continuar essent tin-
guts en compte en el panorama de possibles nous ensenyaments en el futur. Tanmateix,
la pròpia implantació del nou mapa a la URV, però també a la resta d’universitats catala-
nes, ha modificat substancialment les condicions d’oferta-demanda a partir de les quals
es va elaborar la nostra programació; d’altra banda, la davallada demogràfica no s’ha
aturat i la demanda total de formació superior continua disminuint en tot el sistema uni-
versitari català. Per això, davant una nova programació universitària plurianual cal que la
Universitat Rovira i Virgili actualitzi el seu posicionament.

Les raons que justifiquen, doncs, la revisió de la planificació de la implantació de
nous ensenyaments són:

1. El DURSI i el CIC iniciaran el procés de decisió d’implantació de nous ensenya-
ments per al període 2004-2008.

Alumnes matriculats

Curs Alumnes matriculats
de 1r, 1r i 2n, i 2n cicle

Alumnes nous en ensenyaments de 1r i 1r/2n cicle

Total 
nous

PAAU
CF CC Altres

TOTAL TAR BAR RESTA

1997-98 11.068 2.571 1.633 1.268 258 107 411 403 124

1998-99 11.535 2.523 1.575 1.208 246 121 411 401 136

1999-00 11.737 2.593 1.640 1.290 234 116 400 419 134

2000-01 11.791 2.394 1.451 1.160 170 121 405 378 160

2001-02 11.788 2.217 1.442 1.212 119 111 281 372 122

2002-03* 11.487 2.433 1.520 1.213 125 184 367 426 120

Núm. 1Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 29 de novembre de 2002



Full Oficial 35 / Claustre Universitari de 26 de juny de 200289

2. L’anàlisi i la revisió periòdica de l’oferta docent és imprescindible per poder
cobrir les necessitats de formació superior de la societat i, alhora, ser competitius, espe-
cialment dins el sistema universitari català.

3. El catàleg d’ensenyaments homologats del MECD s’ha incrementat en aquest dos
anys i, per tant, hi ha noves titulacions que cal contemplar i que no existien en el pro-
cés que vam realitzar anteriorment.

Abast de la revisió
D’acord amb les raons que justifiquen la necessitat i oportunitat de revisar el mapa
d’ensenyaments, cal, en primer lloc:

1. Revisar els punts crítics identificats l’any 2000 i que van motivar l’elaboració del
mapa d’ensenyaments

2. Revisar, si cal, l’estratègia de selecció i implantació de títols homologats
3. Revisar i actualitzar, si escau, els criteris de priorització i la manera de valorar-los
En segon lloc, de la mateixa manera que es va fer l’any 2000, caldrà estudiar i aplicar els

criteris eventualment aprovats al catàleg de titulacions homologades i aprovar en Consell de
Govern, si escau, un nou mapa d’ensenyaments que justifiqui plenament la proposta de
programació d’ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili per al període 2004-2008.

D’altra banda, en els dos anys transcorreguts des de la confecció del mapa d’ense-
nyaments de la Universitat Rovira i Virgili, les titulacions pròpies, de primer o de segon
cicle, han anat guanyant protagonisme relatiu, sobretot com a especialitzacions de
pregrau relacionades amb titulacions homologades, a les quals poden oferir un valor
afegit que els doni un atractiu diferencial respecte a l’oferta global del sistema. És en
aquest sentit que resulta també oportú, en aquest moment, definir una estratègia de
títols propis a la Universitat Rovira i Virgili.

Aquests són, doncs, els punts que es desenvolupen a continuació i que se sotmeten
a discussió i aprovació del Claustre de la Universitat.

PUNTS CRÍTICS I ESTRATÈGIA DE TÍTOLS HOMOLOGATS

◆ Tots els punts crítics detectats fa dos anys encara persisteixen:
- les perspectives de davallada demogràfica de la població en edat d’entrar a la uni-

versitat continuen.
- el nombre d’alumnes d’altres demarcacions que ara ja troben plaça en la universi-

tat més propera s’ha incrementat.
- encara hi ha un nombre significatiu d’alumnes de la demarcació que no escull la

Universitat Rovira i Virgili com a primera opció, això succeeix fins i tot en alguns ense-
nyaments ja implantats.

- l’oferta d’ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili no cobreix, doncs, tota la
demanda.

- la competència entre universitats s’ha incrementat.
- els recursos que l’Administració destina a l’educació superior obliguen a una acu-

rada selecció de l’oferta docent, regida per criteris d’aprofitament de mitjans i rendibili-
tat immediata.

◆ Si els punts crítics no han variat, els elements essencials de l’estratègia no han de
presentar alteracions substancials. Per aquesta raó la diversificació sostenible i la singu-
larització possible continuen sent els elements orientadors.

ESTRATÈGIES

- millora en el disseny dels 
plans d’estudis i en la imatge 
de la qualitat docent

- millora de les campanyes de 
captació i de les relacions 
amb secundària

- establiment de ponts per 
incorporar els titulats de CFGS

PUNTS CRÍTICS

- davallada demogràfica que 
implicarà menys alumnes 
nous

- alumnes de Tarragona que 
volen anar a estudiar a altres 
universitats, tot i que poden 
anar a la URV

- disminució d’alumnes 
procedents de Barcelona

- competència de les altres 
universitats

- oferta encara poc adequada 
a la demanda

IMPLANTAR NOUS
ENSENYAMENTS:

- orientar l’oferta cap a 
l’entorn i cap a àmbits 
estratègics de futur

- diversificar i singularitzar

- aprofitar el potencial actual
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REVISIÓ DELS CRITERIS D’APLICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE TÍTOLS HOMOLOGATS

Els resultats obtinguts en l’aplicació del mapa d’ensenyaments de 2000 han demostrat
la utilitat dels criteris emprats a l’hora de concretar l’estratègia de la Universitat quant a
programació acadèmica. Aquest fet queda palès —transcorreguts dos cursos acadè-
mics— per l’alt nivell d’acceptació assolit pels nous estudis implantats arran de la pro-
posta de programació per al període 2001-2004 derivada del mapa esmentat. 

Tot i així, en el marc de la nova planificació del mapa d’ensenyaments i prop dels
mínims esperables de demanda, que estan associats a la davallada demogràfica i que es
produiran durant el període en què s’aplicarà la nova programació, cal revisar els criteris
esmentats anteriorment a fi d’afinar, si pot ser, l’eina de decisió. L’anàlisi dels criteris
emprats l’any 2000 permet detectar les següents possibilitats i oportunitats de millora:

◆ en la mesura que sigui possible, els criteris s’haurien de poder quantificar objecti-
vament i no subjectivament; els que estan relacionats amb el món laboral i l’entorn es
valoraven subjectivament prenent com a base tendències avaluades a través d’evidèn-
cies qualitatives.

◆ per valorar els criteris s’emprava una escala de cinc possibilitats que implicava
una excessiva segmentació de les valoracions i implicava dificultats d’interpretació.

◆ algun dels criteris pot ser que no estigui prou justificat pel que fa a l’impacte espe-
rat sobre la decisió final. Així, en la planificació del 2000, s’utilitzava el criteri de “com-
petència“ de manera que es valorava negativament el fet que altres universitats de
Catalunya tinguessin implantada una determinada titulació. L’aplicació d’aquest criteri
contraresta l’efecte d’un dels criteris considerats prioritaris, el de la mobilitat, expressat
com la demanda en 1a opció dels estudiants de Tarragona en la preinscripció del mes
de juny, que volen cursar titulacions, que no té implantades la URV, en altres universi-
tats del sistema universitari català públic. De fet, la mobilitat esmentada no és res més
que el reflex d’aquesta competència, la qual ve donada per l’oferta de titulacions que
fan altres universitats i que la Universitat Rovira i Virgili no té implantades.

La proposta de criteris revisats
A continuació es presenta la nova proposta de criteris i indicadors per valorar els estu-
dis universitaris homologats, no oferts per la Universitat Rovira i Virgili, que han de con-
figurar el nou mapa d’ensenyaments de la Universitat.

A l’hora de valorar les titulacions homologades de 1r, 1r i 2n, i 2n cicle, la metodo-
logia proposada en el nou mapa defineix dues etapes que responen a sengles objectius.
En la primera fase s’analitzen els factors externs de la Universitat, que incideixen bàsi-
cament en les relacions oferta-demanda, i els relatius al posicionament estratègic de la
Universitat. Aquests factors es concreten en indicadors que mesuren la demanda global
del sistema universitari de Catalunya i la de la demarcació de Tarragona, les expectati-
ves del mercat de treball a escala catalana i provincial (ambdues orientades a detectar
les titulacions que disposen d’un context favorable a la seva implantació a la Universitat
Rovira i Virgili), la possible incidència en la diversificació i estructura de les titulacions
ofertes a la URV i l’alineament amb l’estratègia de singularització de la Universitat. En
aquesta fase es pretén, doncs, identificar les possibles noves titulacions que millorarien
l’oferta docent de la Universitat Rovira i Virgili, independentment dels recursos humans
i materials necessaris per a la seva implantació.

En una segona fase, i només per al conjunt d’ensenyaments preseleccionats a la pri-
mera fase, es valorarà el potencial intern de la Universitat Rovira i Virgili pel que fa a la
disponibilitat de personal docent relacionat amb els possibles nous estudis. I també es
valorarà tenint en compte els mitjans materials que puguin necessitar aquests nous estu-
dis. L’objectiu és elaborar una proposta de nous ensenyaments que, més enllà de res-
pondre a les necessitats manifestes de la societat, justifiqui adequadament l’esforç
pressupostari que se’n pugui derivar.

1a fase

Relació demanda-oferta

La valoració d’aquest criteri es realitza a partir de l’indicador que relaciona la demanda
en primera opció d’una titulació, formulada pels estudiants en la preinscripció del mes
de juny, i l’oferta de places d’aquesta mateixa titulació. Ambdues variables estan referi-
des al conjunt del sistema universitari de Catalunya (SUC). 

Tanmateix, obtenint només aquesta ràtio, no queda prou clar el nivell de la
demanda d’uns estudis, ja que, per exemple, una titulació amb una relació demanda-
oferta molt elevada no té la mateixa significació en un context caracteritzat per una
gran demanda global que en un altre context més restrictiu on la demanda fins i tot
sigui inferior a l’oferta de places del sistema universitari. Així, la relació demanda en
primera oferta de places de totes les titulacions avaluades, resta matisada per la intro-
ducció d’una variable que informa sobre el comportament del context general —el
SUC— on es troba l’esmentada titulació.
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Una ràtio de demanda en primera oferta de places que sigui superior a 1 significa
que la titulació objecte d’anàlisi té un grau de demanda superior a la mitjana del SUC,
tenint en compte que aquesta mitjana serà més gran com més gran sigui el valor del
resultat de l’indicador. 

D’altra banda, cal introduir alguna valoració de la demanda absoluta, per evitar res-
pondre demandes que en termes relatius poden ser molt elevades, però que de fet afec-
ten un nombre d’alumnes clarament insuficient per justificar una nova titulació. Per això
es té en compte, també, la diferència entre la demanda i l’oferta d’una titulació.

En la nova proposta de criteris, si una titulació té una ràtio demanda en primera
oferta de places igual o superior a 1,0 en relació amb la mateixa ràtio per al conjunt del
sistema —la relació demanda-oferta és superior en la titulació que es dóna en el con-
junt del sistema—, se li atorguen 0,5 punts, mentre que si el resultat d’aquest indicador
és inferior a 1, la valoració és 0. Pel que fa a la demanda en termes absoluts, si la dife-
rència en tot el sistema és positiva i superior a 100, se li atorga 0,5 punts, mentre que
per a diferències inferiors la valoració és 0.

Demanda associada al territori

Aquest criteri es valora sobre la base de la demanda en primera preferència en la pre-
inscripció del mes de juny formulada pels estudiants residents a les comarques de
Tarragona.

En la valoració dels diferents estudis, una demanda en primera opció de les comar-
ques de Tarragona que sigui igual o superior a 40, significa que a l’estudi en qüestió se
li atorga 2 punts, valor corresponent al pes d’aquest indicador. En canvi, si la demanda
és inferior a 40, la valoració és 0. Es considera el 40 com a valor llindar perquè coinci-
deix amb el nombre mínim d’estudiants de 1r curs dels diferents ensenyaments actual-
ment oferts. Tenint en compte que es treballarà amb la demanda real existent en
situació de no oferta d’una titulació a la Universitat Rovira i Virgili, és d’esperar que la
concreció d’aquesta oferta portarà a una demanda expressa superior.

Món laboral

La valoració d’aquest criteri es realitza a partir de dos indicadors relacionats amb el
mercat laboral.

a) Perspectives laborals de les titulacions universitàries, segons el Círculo de Pro-
greso Universitario. Aquest indicador valora de manera global les perspectives de tre-
ball relacionades amb els estudis cursats que han estat expressades pels titulats
universitaris en una enquesta realitzada l’any 1999 i que, posterioment, la DGU ha sin-
tetitzat en un informe.

La perspectiva de treball de cada titulació es qualifica de “molt bona“, “bona“,
“regular“ o “dolenta“. A l’hora de traslladar aquesta valoració al nou mapa d’ensenya-
ments, es té en compte que una titulació que rep una valoració de “molt bona“ o
“bona“ se li atorga 0,5 punts, valor que correspon al pes d’aquest indicador. Per contra,
si la valoració és “regular“ o “dolenta“, l’indicador es puntua amb un 0.

b) Relació feina-estudis. Aquest indicador informa sobre el grau de relació que hi ha
entre la feina desenvolupada pels titulats i els estudis realitzats. En aquest cas s’utilitza
la relació entre el percentatge de titulats que ocupen un lloc de treball relacionat amb
una titulació i la proporció de titulats que tenen un lloc de treball relacionat amb el
total de les titulacions del SUC, a partir de l’Estudi d’inserció laboral dels graduats de
les universitats públiques catalanes, realitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya.

Si, per a una titulació, el resultat de l’indicador és major o igual a 1, se li atorga 0,5
punts, valor que correspon al pes d’aquest indicador. En canvi, si aquest resultat és infe-
rior a la unitat, li correspon un 0.

A l’hora d’utilitzar aquest indicador, cal tenir present que, segons la informació dis-
ponible a la Universitat, el màxim nivell de desagregació dels resultats —excepte per
als estudis oferts per la Universitat Rovira i Virgili— correspon al de les “subàrees“ en
què s’agrupen els estudis dels titulats segons l’afinitat. Per tant, en aquest indicador,
realment, es valora el conjunt de la subàrea, no pas una titulació en concret.

Entorn (ENT)

Aquest criteri pretén apropar l’oferta acadèmica de la Universitat a les necessitats del
seu entorn més immediat, la província de Tarragona, de la qual constitueix la institució
universitària de referència. A més, però, hem de ser conscients que la influència de
l’activitat acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili ha de tenir, i ja té avui en alguns
àmbits, projecció nacional i internacional.

L’entorn és un criteri eminentment vinculat a la satisfacció de les necessitats del tei-
xit productiu de la demarcació de Tarragona. Per tant, a l’hora de valorar aquest criteri,
cal tenir en compte indicadors que permetin detectar els àmbits productius de la pro-
víncia que tinguin un alt nivell d’especialització quant a ocupació de la població
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activa, i que, per tant, puguin esdevenir demandants potencials d’un major nombre de
treballadors amb estudis superiors. Amb aquest objectiu s’utilitza el coeficient d’especi-
alització sectorial de l’ocupació (CEOCUP) a Tarragona.

Si CEOCUP és major a 1, la valoració del criteri és 1; mentre que quan és menor
d’1, el criteri es valora amb un 0.

Diversificació i arquitectura de les titulacions

Aquest criteri es valora a partir de l’existència de transició o transicions a segons cicles de
la Universitat Rovira i Virgili de noves titulacions de primer cicle, i també de l’existència
de primers cicles a la URV que donin accés a una nova titulació de segon cicle.

Per tant, un nou estudi que permeti l’accés a segons cicles d’altres titulacions de la
Universitat Rovira i Virgili es valora amb un 1, valor que correspon al pes d’aquest indi-
cador; mentre que si no hi ha possibilitat d’accés es valora amb un 0. També, una nova
titulació de segon cicle que no tingui accés des d’un primer cicle de la URV es valora
amb un 0, mentre que la valoració és d’1 si hi ha a la URV primers cicles que no tinguin
ja més de tres sortides possibles a segon cicle.

Àmbits de posicionament de la Universitat Rovira i Virgili

Aquest criteri considera els sectors transversals i els àmbits de futur aprovats pel Claus-
tre de la Universitat en data 30 de novembre de 2000, en el marc de l’estratègia defi-
nida pel mapa d’ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili. Aquests són: la cultura,
el lleure, el medi ambient, la nutrició, les telecomunicacions, la comunicació, la socie-
tat de la informació, les biociències i les bioenginyeries. 

L’anàlisi es basa a identificar les titulacions englobades en aquests àmbits, de manera
que els estudis corresponents a aquests se’ls valora amb 1 punt, valor que correspon al
pes d’aquest indicador. Si, per contra, no hi estan inclosos, es valoren amb un 0.

2a fase

Intern

El resultat de la valoració d’aquests criteris ha de ser una relació prioritzada de les titu-
lacions a partir de la puntuació obtinguda en aquesta primera anàlisi. A continuació,
s’obre una segona fase, on per a les deu primeres titulacions de primer o primer i segon
cicle i les cinc primeres de segon cicle s’avaluen les possibilitats d’implantació amb
relació als recursos humans i materials ja disponibles a la Universitat Rovira i Virgili.
Aquestes possibilitats es concreten en la identificació de les àrees de coneixement
necessàries per a la impartició de la troncalitat i l’existència dels espais, instal·lacions i
laboratoris previsiblement necessaris.

Es deixa a criteri del Consell de Govern la priorització final dels ensenyaments
seleccionats, en funció de la relació entre les necessitats netes de recursos humans i
materials i les possibilitats de finançament en el marc de la nova programació
universitària 2004-2008. 

ESTRATÈGIES PER A TÍTOLS PROPIS

La multiplicació de plans d’estudis homologats que s’ha produït en els darrers deu anys,
junt amb l’eclosió que s’està produint en l’actualitat en l’àmbit de les titulacions prò-
pies, fan cada cop més possible que l’alumne rendibilitzi l’esforç formatiu i particula-
ritzi el perfil professional amb l’obtenció de dues o més titulacions universitàries. Fins
ara els títols propis de la Universitat Rovira i Virgili s’han plantejat com a titulacions
independents, de primer o segon cicle, de perfil professionalitzador i relacionades en
major o menor mesura amb algun títol homologat ofert per la URV. Hi ha, però, més
possibilitats, basades en el possible reconeixement de la formació rebuda en un primer
cicle dins un ensenyament de primer i segon cicle, en itineraris específics seguits dins
una titulació reglada o en la integració de l’oferta de més d’un pla d’estudis. D’aquesta
manera, els centres poden possibilitar amb la seva oferta formativa de 1r i 2n cicle els
següents tipus de titulacions pròpies:

a) Diploma d’especialitat de pregrau, per a aquells alumnes que, en una titulació
reglada, acreditin haver seguit un itinerari d’especialització ofert explícitament pel centre.

b) Graduat, com a titulació intermèdia en una titulació homologada de 1r i 2n cicle.
c) Graduat o graduat superior en un àmbit específic, com a titulació pròpia oferta de

manera independent i/o complementària a una titulació homologada, fent possible, si
és el cas, que l’alumne d’una titulació homologada obtingui una doble titulació mitjan-
çant, també, la compartició de gran part de les matèries troncals, obligatòries i optatives
i un ús convenient de les matèries de lliure elecció.

D’altra banda, la Universitat Rovira i Virgili pot organitzar també, si ho considera
convenient, titulacions pròpies d’àmbit més ampli que les homologades o pròpies cor-
responents als diferents centres, com una via de reconeixement d’una formació acadè-
mica d’especial qualitat.
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 Estructuració de l’oferta de títols propis
D’acord amb els apartats anteriors, i independentment de l’evolució del procés de con-
vergència europea en educació superior, en ús de l’autonomia que ens és pròpia
d’acord amb l’ordenament jurídic vigent, la Universitat Rovira i Virgili estructura la seva
oferta de titulacions pròpies en les següents categories:

1. Diplomes d’especialitat de pregrau, com a reconeixement d’una especialització
assolida cursant itineraris d’assignatures prefigurats. Com que els itineraris s’hauran
completat dins el marc d’una titulació reglada, conduiran a l’obtenció de la doble titu-
lació corresponent.

2. Graduat de primer cicle, com a reconeixement de la formació obtinguda amb la
superació d’un nombre mínim de crèdits dins una titulació de primer i segon cicle.

3. Graduat o graduat superior en un àmbit específic, com a reconeixement de la for-
mació rebuda en aquest àmbit. Correspon a titulacions pròpies de primer, primer i
segon o segon cicle, organitzades independentment de les titulacions homologades,
sense perjudici que es puguin organitzar també de manera integrada. En aquest cas per-
metrien que es pogués obtenir la doble titulació corresponent.

4. Graduat o graduat superior en àmbits científics més amplis que el de la titulació
homologada o pròpia d’origen, com a reconeixement a una formació que acredita, a
més dels mínims exigibles a la titulació, complir els requeriments de qualitat que la
mateixa Universitat Rovira i Virgili estableixi.

CRITERIS DE PROGRAMACIÓ DE TITULACIONS PRÒPIES

La programació de titulacions pròpies ha de respondre, per definició, a un criteri bàsic de
sostenibilitat econòmica, atès que no són objecte de finançament públic. Amb aquest cri-
teri bàsic garantit, els criteris de programació s’han de centrar a objectivar-ne l’utilitat. En
aquest sentit, les titulacions pròpies organitzades a partir del reconeixement de la forma-
ció específica rebuda en el marc d’una titulació homologada, han de requerir únicament
l’estudi de la seva orientació i incardinació amb l’oferta global per part del centre impul-
sor. Els graduats o graduats superiors específics, amb oferta pròpia i diferenciada, han de
respondre a criteris anàlegs als emprats en la programació de títols homologats, centrats
en estudis de demanda i necessitat del perfil professional corresponent.

Com continuarà el procés a partir de l’aprovació del Claustre

Per a títols homologats
S’estudiaran les diferents titulacions del catàleg i, amb l’aplicació dels criteris aprovats,
s’elaborarà el nou mapa d’ensenyaments en la reunió del Consell de Govern de desem-
bre de 2002, si és possible, que servirà de base per negociar la nova programació
universitària 2004-2008 en la Conferència Interuniversitària de Catalunya.

Per a títols propis
S’elaborarà una normativa de títols propis que regirà, per a les diferents tipologies descrites, el
procediment de presentació de propostes al Consell de Govern i que haurà d’incloure, pre-
ceptivament, els criteris de quantificació i repartiment d’ingressos i despeses i d’establiment
del cost dels crèdits, especialment en el cas dels graduats i graduats superiors específics.

ANNEX 1
PROGRAMACIÓ DE 2000

Programació d’ensenyaments homologats de la Universitat Rovira i Virgili (2000)
Àrees-Ensenyaments
Ensenyaments de 1r i 1r/2n cicle
Humanitats

Història de l’Art
Ciències Socials

Comunicació Audiovisual - Periodisme - Publicitat i Relacions Públiques
(1r cicle conjunt)

Economia (1r cicle)
Gestió i Administració Pública
Treball Social
Turisme

Ciències Experimentals
Biologia (1r cicle)

Ciències de la Salut
Nutrició Humana i Dietètica

Tècniques
Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica
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Ensenyaments de 2n cicle
Humanitats

Psicopedagogia
Ciències Socials

Ciències Actuarials i Financeres
Ciències del Treball
Documentació
Investigació i Tècniques de Mercat
Publicitat i Relacions Públiques

Ciències Experimentals
Biotecnologia
Ciències Ambientals

Ciències de la Salut
Ciència i Tecnologia dels Aliments

Tècniques
Enginyeria en Organització Industrial

En negreta s’indiquen les titulacions que finalment han estat implantades a la Universitat Rovira i Virgili.

2  Es ratifica l’acord del Consell de Govern, de 24 d’octubre de 2002, de divisió del
Departament de Dret en dos departaments: el Departament de Dret Privat, Pro-
cessal i Financer, i el Departament de Dret Públic, amb el resultat de la votació
següent:

Vots a favor: 77
Vots en contra: 0
Abstencions: 4

3  Es ratifica l’acord del Consell de Govern, de 24 d’octubre de 2002, d’adscripció
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili, amb el
resultat de la votació següent:

Vots a favor: 89
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

4  La Síndica de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili presentà al Claustre el pre-
ceptiu informe anual.
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CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DESEMBRE DE 2002

Disposicions

1  S’aprova el pressupost de la Universitat Rovira i Virgili per a l’any 2003.

2  Es ratifica la signatura del conveni del Contracte programa 2002 entre la Univer-
sitat Rovira i Virgili i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació.

CONTRACTE PROGRAMA 2002-2005 PER A LA MILLORA
DE LA QUALITAT DE LA URV

EL CONEIXEMENT AL SERVEI DE LA SOCIETAT

Tarragona, 29 de novembre de 2002

Intervenen

Per part de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació

Per part de la Universitat Rovira i Virgili, l’Excm. i Mgfc. Sr. Lluís Arola i Ferrer, rector, i
l’Hble. Sr. Josep Gomis i Martí, president del Consell Social.

En el marc de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya en matèria
d’universitats, recollides en la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d’Universitats
(LOU); en la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de coor-
dinació universitària i de creació dels consells socials; en la Llei 15/1998, de 28 de
desembre, del Consell Interuniversitari de Catalunya; en la Llei 16/1998, de 28 de
desembre, dels consells socials de les universitat públiques de Catalunya, així com en
els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, aprovats pel Decret 214/1994, de 26 de
juliol, modificat pel Decret 269/2000, de 31 de juliol.

Acorden

Donar la conformitat al present Contracte programa, comprometent-se amb els acords
establerts per al període 2002-2005 i les corresponents clàusules de finançament, i
seguint els mecanismes previstos de gestió i avaluació, que ambdues parts convenen i
accepten.

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya

El rector
de la Universitat Rovira i Virgili

El president del Consell Social
de la Universitat Rovira i Virgili

La Generalitat de Catalunya

El sistema universitari català viu uns moments importants marcats pel desplegament
del nou marc legal estatal i l’elaboració del propi i pels reptes que planteja la integra-
ció de les universitats en el nou espai europeu d’educació superior. En tots dos reptes,
l’assoliment de la qualitat total de les institucions universitàries condiciona enorme-
ment el futur immediat de les nostres universitats i dels serveis que aquestes presten a
la societat. 

En aquesta línia, els progressos assolits per la Universitat Rovira i Virgili en la
millora de la qualitat de la formació superior, la recerca i la resta de les seves activi-
tats ha de tenir continuïtat en el temps, i el Contracte programa que les dues instituci-
ons adoptem per als propers quatre anys, ha de seguir essent un instrument vàlid per
estimular l’assoliment de millores en tots els terrenys a partir del respecte a l’autono-
mia universitària i del desenvolupament d’una cultura interna de qualitat, que al seu
torn comporti la responsabilitat institucional de la universitat de retre comptes a la
societat. 

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
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La Universitat Rovira i Virgili

En els darrers anys, la Universitat Rovira i Virgili ha donat una resposta conscient i cons-
tant per establir la millora de la qualitat com una estratègia permanent de la seva actua-
ció. Els notables progressos aconseguits en la docència, la recerca i la transferència són
una realitat palesa, així com ho ha estat l’esforç de la comunitat universitària per fer-ho
possible. La consolidació de la Universitat Rovira i Virgili com una de les bones univer-
sitats en el panorama nacional i estatal no fa perdre de vista els importants aspectes en
els quals s’ha d’incidir en el proper període i que vindran marcats, inicialment, per una
revisió del model organitzatiu que s’ha de plasmar en els nous Estatuts.

Una nova etapa que es fonamentarà en mantenir un posicionament al voltant de
quatre eixos clau: la satisfacció de la demanda docent, la qualitat docent reconeguda,
la qualitat científica contrastada i en esdevenir una organització eficient i eficaç. El pre-
sent Contracte programa per a la millora de la qualitat esdevé un instrument significatiu
per assolir la nostra visió de futur.

Lluís Arola 
Rector de la URV

Josep Gomis
President del Consell Social de la URV

INTRODUCCIÓ

L’educació superior es troba en un període de necessària transformació per poder res-
pondre als reptes d’aprenentatge dels individus i de desenvolupament científic i tecno-
lògic que planteja una societat global que s’organitza molt sovint en xarxa. En el
context europeu, a més, se superposa el procés de creació d’un espai comú de docèn-
cia i recerca. 

En aquest marc, els diferents agents vinculats a l’educació superior adopten noves
estratègies i expliciten diferents necessitats en funció dels rols que els són propis. Els
canvis legislatius, la demanda de sistemes d’aprenentatge més flexibles, el vincle de
l’educació superior amb el desenvolupament territorial, la formació continuada al llarg
de la vida, la transformació del coneixement i la recerca en béns útils per a la societat,
les noves formes de gestió i la introducció transversal de les noves tecnologies són,
entre altres, aspectes molt significatius que impulsen el canvi i generen, paral·lelament,
les inevitables i necessàries tensions i posicionaments en el sistema universitari entre els
seus components.

En aquests moments de transformació és on es fa més rellevant l’articulació d’un
diàleg, especialment entre l’administració i les universitats públiques, basat en la quali-
tat com a eix vertebrador de l’acció. Una qualitat que ha de tenir com a referent indis-
pensable, d’una banda, l’autonomia universitària, sobre la qual i només en la qual es
pot desenvolupar una cultura interna de qualitat que, al seu torn, sigui generadora
d’una responsabilitat que s’ha de traslluir en el rendiment de comptes de la universitat a
la societat. D’altra banda, l’administració ha d’orientar el marc d’educació superior per
poder respondre a les necessitats de futur a la vegada que n’ha d’establir els mecanis-
mes de finançament oportuns.

A Catalunya, els contractes programa entre l’administració i les universitats han
representat un instrument valuós per impulsar la millora de la qualitat a partir de la
política de la Generalitat i la planificació estratègica de les universitats públiques. No hi
ha dubte que els propers anys representen un repte significatiu per a la consolidació de
les universitats públiques catalanes i de la Universitat Rovira i Virgili, i per tant els
objectius i línies d’actuació que es desenvolupen arran d’aquest Contracte programa
han de permetre que els posicionaments de futur de la Universitat Rovira i Virgili
s’acompleixin per poder refermar la seva contribució a la formació superior i a la
recerca del nostre país.

En les pàgines següents es relaciona, a grans trets, el camí recent recorregut per la
Universitat Rovira i Virgili en la millora de la qualitat de les seves activitats, camí que
esdevé el punt de partida per al present Contracte programa, el qual es desenvolupa
dins del context d’una etapa marcada per la transició a un nou període de govern de la
universitat, segons s’exposa en l’apartat 3. Posteriorment, en l’apartat 4 es defineixen
les premisses en les quals se sustenta l’elaboració del Contracte programa i la seva
estructura, per acabar definint, en l’apartat 5, els eixos i objectius per al període 2002-
05. Aquests es concreten en l’apartat 6 amb els compromisos de la Universitat Rovira i
Virgili pel que fa a les actuacions per a la fase 2002 i els indicadors que serviran per
determinar el grau d’acompliment. Posteriorment, en l’apartat 7 es concreta el sistema
de finançament i, finalment, l’apartat 8 descriu els mecanismes de gestió i avaluació per
poder fer el seguiment i la valoració dels compromisos acordats.
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L’EVOLUCIÓ RECENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

L’acció recent de la Universitat Rovira i Virgili s’ha centrat, en l’apartat docent, en ade-
quar l’oferta de primer, segon i tercer cicle a la demanda i a les necessitats de la socie-
tat, i en millorar la qualitat del seu desenvolupament. En recerca i transferència s’ha
produït un augment molt significatiu de la productivitat i la qualitat a partir de políti-
ques d’estructuració, transparència i suport als investigadors i als grups. Pel que fa a la
gestió, s’han impulsat la planificació estratègica i l’avaluació de la qualitat com a eines
de treball i s’ha consolidat la Universitat Rovira i Virgili pressupostàriament i s’ha avan-
çat en la millora de les infraestructures i l’ús de les noves tecnologies.

DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

Una oferta d’ensenyaments de 1r i 2n cicle adequada a la demanda
En el marc de la programació universitària plurianual del sistema català, la Universitat
Rovira i Virgili ha desenvolupat una estratègia d’ensenyaments orientada a la diversifi-
cació i l’especificitat i que té com a objectiu l’adaptació a la demanda i a les necessitats
socials, la qual ha conduït a una programació plurianual d’implantació de titulacions
que ha afavorit la satisfacció de la demanda en un context de davallada demogràfica. 

*Ensenyaments de 1r i 1r/2n cicle

Doctorats de qualitat
Amb l’objectiu de fer del doctorat un àmbit clau d’una universitat investigadora com és
la Universitat Rovira i Virgili, s’ha desenvolupat una estratègia de doctorat basada en un
model de qualitat que afecta als programes docents i a l’etapa de recerca que condueix
al títol de doctor.

Impuls a la formació continuada
S’ha estructurat i organitzat la formació continuada mitjançant la creació del Centre de
Formació Permanent, integrat a la Fundació URV, i s’ha aprovat el pla d’acció per des-
envolupar-lo.

Qualitat docent

Nombre de titulars

Títol
Curs

97-98 98-99 90-00 00-01

Diplomat/da  901  955  841  753

Llicenciat/da  552  659  656  807

TOTAL 1.453 1.614 1.497 1.560

Alumnes matriculats

Curs Alumnes
matriculats

Alumnes nous*

Total PAAU

1997-98 11.068 2.571 1.633

1998-99 11.535 2.523 1.575

1999-00 11.737 2.593 1.640

2000-01 11.791 2.394 1.451

2001-02 11.788 2.217 1.442

Dades del doctorat

Paràmetres
Curs

97-98 98-99 99-00 00-01

Programes de doctorat actius 24 18 23 22

Alumnes matriculats en programes de doctorat 330 303 402 376

Alumnes amb suficiència investigadora 51 71 110 211

Tesis doctorals 38 27 42 55
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S’han emprès un nombre molt significatiu d’actuacions per millorar la qualitat de la
docència: revisió dels plans d’estudis, implantació de l’acció tutorial individualitzada,
introducció de les noves tecnologies en la docència, increment de l’aprenentatge pràc-
tic dins i fora de la Universitat Rovira i Virgili durant el desenvolupament dels estudis,
augment de la mobilitat de l’alumnat, Pla de Formació del Professorat o millora dels
serveis de suport a la docència i de les infraestructures docents. D’altra banda, s’ha
completat pràcticament l’avaluació de la qualitat de tots els ensenyaments, el qual ha
permès anar introduint les millores d’acord amb els plans desenvolupats a partir dels
informes d’avaluació.

Orientació als estudiants
L’avaluació del procés de transició de l’alumnat ha permès elaborar un pla de millora
amb accions programades per als propers dos anys. La qualitat en l’orientació i infor-
mació de l’alumnat ha estat un aspecte significatiu de l’esforç realitzat en els darrers
anys. La millora dels processos de gestió, l’accessibilitat de serveis i informació a través
de la xarxa, l’edició de material d’informació i la introducció de processos d’acollida
han estat alguns dels aspectes desenvolupats. En el vessant acadèmic sobresurten la
implantació de l’acció tutorial, la millora dels processos de mobilitat que permeten la
possibilitat que qualsevol alumne que vulgui hi pugui accedir o l’obertura de les biblio-
teques tots els caps de setmana, entre altres. 

RECERCA, TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ

Durant aquest període s’han establert les estratègies de política científica orientades a
la millora de la qualitat i la productivitat científica a la vegada que s’ha incrementat
sensiblement la transferència de coneixements i tecnologia. Al mateix temps, la implan-
tació de criteris i normes clares per estructurar la recerca, l’avaluació i l’assignació de
recursos a partir dels resultats de qualitat ha creat un marc transparent sobre el qual
desenvolupar l’activitat científica. D’altra banda, la creació d’instituts de recerca vincu-
lats a àmbits estratègics de la Universitat Rovira i Virgili i la configuració de la Fundació
URV com a centre únic de suport al desenvolupament de la transferència, permeten
avançar estructuralment i funcionalment en un sistema d’R+D+I competitiu i compe-
tent.

Política científica
◆ Línies de política científica. 1998
◆ Pla Estratègic de Recerca. 2001

Organització i estructures de recerca
◆ Mapa de grups de recerca
◆ Pla Director del Servei de Recursos Científics i Tècnics
◆ Creació de l’Institut d’Arqueologia Clàssica
◆ Creació de l’Institut Català d’Investigació Química
◆ Integració de les estructures de transferència en la Fundació URV
◆ Creació de 4 centres d’innovació dins la xarxa de centres del CIDEM

Desenvolupament i avaluació de la recerca
◆ Programes URV de suport a la recerca amb ús de fons propis
◆ Sistema d’avaluació de la recerca amb assignació de recursos en funció de resultats
◆ Impuls a la captació d’investigadors

Resultats
◆ Increment dels projectes competitius, especialment els europeus
◆ Atracció d’investigadors Ramón y Cajal per damunt de la mitjana catalana
◆ Increment del finançament per la recerca
◆ Augment dels contractes d’I+D i de serveis
◆ Increment de l’índex de qualitat dels grups de recerca

Activitats de postgrau i de formació permanent

Activitats-alumnes
Curs

97-98 98-99 99-00 00-01

Cursos de postgrau  22  29  48  57

Alumnes de postgrau 578  771  709  566

Activitats de formació permanent 391  364  412  408

Alumnes de formació permanent 7.679 7.631 8.161 8.505
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DIRECCIÓ I GESTIÓ

En la direcció i gestió s’han produït avenços significatius en la planificació i els sistemes
d’avaluació, els quals han contribuït a la millora de la presa de decisions i a la transpa-
rència de les activitats. Pel que fa als recursos, s’ha aconseguit adequar-los a les neces-
sitats de futur i millorar-ne l’organització. 

Desenvolupament de la planificació estratègica
◆ Plans estratègics centres/departaments
◆ Contractes programa equip de govern-centres/departaments

Política pressupostària sostenible i eficaç
◆ Pressupost sanejat
◆ Pressupost orientat a objectius i estratègia de la universitat
◆ Redimensionat de plantilla de PDI i PAS

Adequació de les infraestructures i les noves tecnologies
◆ Contracte programa 1999-2000
◆ Pla d’inversions 2001-2006
◆ Projecte integral de desenvolupament de les noves tecnologies, URV@prop

Millora dels recursos humans i l’organització
◆ Personal acadèmic
◆ Implantació del pla de formació. Més de 800 persones en dos cursos acadèmics
◆ Normativa que regula tots els aspectes: accés, règim de dedicació, promoció...
◆ Millora del sistema d’avaluació i definició del pacte de dedicació
◆ Personal d’administració i serveis
◆ Elaboració del pla de formació
◆ Revisió del catàleg de llocs de treball
◆ Increment de la plantilla en centres, departaments i serveis amb places orientades

a la docència informatitzada, les biblioteques, l’atenció multimèdia, el suport a la presa
de decisions, etc.

El paper dels contractes programa URV-Generalitat ha estat significatiu en aquesta
evolució. Els seus antecedents i el context de l’actual es presenten en l’apartat següent.
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ANTECEDENTS I CONTEXT DEL CONTRACTE PROGRAMA

El novembre de 1997 la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili van sig-
nar el Contracte programa 1997-1999 en què es plasmava el compromís de millora de
la qualitat a la Universitat Rovira i Virgili pel que fa a la docència, la recerca i la gestió
dels recursos, i l’elaboració d’un Pla Estratègic de Qualitat que contemplés els objectius
a assolir en els propers anys. L’octubre de 1998 es va aprovar en sessió del Claustre el
Pla Estratègic de Qualitat de la Universitat Rovira i Virgili, el qual preveia impulsar el
desplegament de la planificació estratègica en els centres i departaments com a meca-
nisme de descentralització i corresponsabilització en els objectius globals.

L’elaboració dels plans estratègics de centres i departaments i el pla de qualitat ins-
titucional van servir de base per a l’establiment dels acords 2000-2001 per a la millora
de la qualitat entre l’equip de govern i cadascun dels 10 centres i 20 departaments de la
Universitat Rovira i Virgili. Mentrestant, la memòria del Contracte programa 1997-1999
havia estat valorada positivament per la Generalitat i, com a conseqüència, se’n va deri-
var el finançament addicional a la Universitat Rovira i Virgili previst en l’acord.

El 29 de novembre de 2000 es va signar el segon Contracte programa 2000-2001
per a la millora de la qualitat entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i
Virgili. En aquest acord la Universitat es comprometia a desenvolupar gairebé 100 actu-
acions concretes en tots els àmbits universitaris. La programació prèvia acordada
d’actuacions dels centres i els departaments en facilitava el desenvolupament malgrat
que una bona part dels compromisos corresponien a accions de caire institucional.

Els contractes programa interns van ser avaluats la tardor del 2001 i se’n van desple-
gar més de 600 actuacions per la millora de la qualitat docent, de la recerca i de l’exten-
sió universitària. Posteriorment, el desembre del 2001 se signaren els contractes
programa 2002 entre centres i departaments i l’equip de govern. Quant al Contracte pro-
grama 2000-2001 entre la Generalitat i la Universitat Rovira i Virgili, s’ha realitzat la
valoració per part de la Comissió d’Avaluació amb un acompliment molt satisfactori.

S’ha acomplert així un cicle complet iniciat per la planificació estratègica institucio-
nal i dels centres, els posteriors acords interns i externs en forma de contractes pro-
grama per alinear l’acció i, finalment, l’avaluació dels resultats amb els conseqüents
finançaments addicionals per objectius acomplerts.

El Contracte programa 2002-2005, a més d’inserir-se en la realitat dels antecedents
exposats, té uns elements de context que en marquen significativament la seva plasmació
i que en justifiquen les premisses i continguts que s’exposen en els següents apartats.

En primer lloc, l’elaboració del nou contracte programa coincideix en el temps amb
l’inici recent d’un nou període de govern a la Universitat Rovira i Virgili. Les noves pro-
postes institucionals formulades per a aquest període requereixen d’una fase d’anàlisi
per poder ser prioritzades i programades convenientment abans de visualitzar els com-
promisos que es poden contraure i els efectes sobre els resultats que se’n poden pre-
veure, a curt i mig termini. A més, i per poder alinear internament l’acció de la
Universitat Rovira i Virgili, caldrà incorporar els objectius institucionals en els acords
2003 entre l’equip de govern de la Universitat Rovira i Virgili i els centres i departa-
ments per poder ser congruents amb els antecedents exposats.

En segon lloc, cal esmentar la necessitat d’implantar un sistema d’indicadors institu-
cional que requereix d’una anàlisi funcional i operativa i, posteriorment, d’una implan-
tació que pot implicar revisions de continguts d’informació d’aplicacions informàtiques
corporatives o variacions en la gestió d’alguns processos. En el Contracte programa
2000-2001 es va iniciar un desenvolupament inicial amb indicadors de rendiment aca-
dèmic i productivitat científica que s’ha d’estendre a altres àrees abans de poder acor-
dar compromisos quantitatius específics. A més, caldrà que els indicadors d’objectius
es vagin introduint també en els acords interns per poder assignar responsabilitats als
agents, centres i departaments responsables d’incidir-hi.

Finalment, també cal remarcar que la signatura de l’acord es realitza ben entrat
l’any 2002 atès que ha estat necessari desenvolupar prèviament el nou model de distri-
bució del finançament de les universitats públiques catalanes, en el qual s’insereixen
els contractes programes.

Tenint en compte els antecedents i el context exposat, el Contracte programa 2002-
2005 es divideix en dues fases diferenciades. La primera, el 2002, correspondria a un
contracte programa de transició, i posteriorment, durant el primer trimestre del 2003,
s’acordarien els compromisos de la segona fase que abraçaria el període 2003-2005,
per al qual es mantindrien els eixos i objectius generals descrits en l’apartat 5 i es torna-
rien a formular les actuacions i els indicadors, així com els valors a assolir.

PREMISSES I ESTRUCTURA DEL CONTRACTE PROGRAMA 

El present Contracte programa aprofundeix en el marc de les relacions entre la Genera-
litat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, basat en l’adopció de compromisos i
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en la rendició de comptes per a la millora de la qualitat. S’insereix, a més, dins del nou
model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes pel que fa
referència a la part de la subvenció anomenada com a estratègica.

◆ El Contracte programa 2002-2005, a partir de les justificacions expressades en
l’apartat anterior, es divideix en dues fases. La primera correspondrà als compromisos
per a l’any 2002 i la segona als del període 2003-2005.

◆ El Contracte programa incorpora els objectius de la planificació estratègica de la
Universitat Rovira i Virgili i de la política universitària del Govern de la Generalitat de
Catalunya. Concretament, per a la fase 2002, el contracte programa especifica les actu-
acions que desenvoluparà la Universitat Rovira i Virgili durant l’any tenint en compte,
d’una banda, la continuïtat de l’acció de govern en la finalització del mandat anterior i
les noves propostes per al nou període iniciat el 5 de juny de 2002 i, d’altra banda, el
document elaborat per la Direcció General d’Universitats sobre “bases per a l’elabora-
ció de contractes programa amb les universitats catalanes, en el marc del nou model de
distribució del finançament de les universitats públiques”.

◆ El Contracte programa s’estructura al voltant de 4 eixos que inclouen un total de
12 objectius. Per a cada objectiu es concreten les actuacions a desenvolupar durant la
fase 2002 i els respectius indicadors qualitatius o quantitatius. Cada indicador té una
situació inicial referida generalment al curs 2000-2001 o a l’any 2001 i una situació
final o objectiu, referida al curs 2001-2002 o a l’any 2002. 

Estructura del contracte programa fase 2002

◆ Per a l’any 2002 es determina un finançament a la Universitat Rovira i Virgili que
es dividirà en base a objectius de qualitat, a consideracions i característiques università-
ries específiques, i per a l’alineació del finançament de la Universitat Rovira i Virgili cap
a la nova situació que es desprèn de l’aplicació del model de distribució del
finançament de les universitats públiques. L’import exacte a transferir estarà en funció
del grau d’acompliment dels indicadors del Contracte programa fase 2002. 

◆ Els mecanismes de seguiment del Contracte programa (apartat 8) garanteixen
l’existència de procediments establerts i acordats per les parts signants pel que fa al des-
envolupament i tancament del Contracte programa fase 2002.

◆ Durant el primer trimestre de l’any 2003 es procedirà a la signatura dels acords
2003-2005, els quals incorporaran les línies d’actuació i indicadors per a aquest perí-
ode, en un marc de revisió del document actual.

◆ Atès que la consecució dels objectius solament es pot garantir amb un compromís
explícit per part de les unitats que incideixen directament sobre la docència i la
recerca, un cop fixats els objectius generals del present Contracte programa s’acordaran
els corresponents contractes programa entre l’equip rectoral i els centres i els departa-
ments de la Universitat Rovira i Virgili.

EIXOS I OBJECTIUS DEL CONTRACTE PROGRAMA 2002-2005

Les accions estratègiques que comprèn el present Contracte programa entre la Genera-
litat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili giren a l’entorn de quatre eixos. 

El primer eix, de formació i procés d’aprenentatge, engloba els objectius que ten-
deixen a satisfer la demanda educativa i l’assoliment d’una qualitat docent reconeguda,
en la qual l’aprenentatge de l’estudiant ha d’esdevenir el centre de l’acció i d’un pro-
jecte docent que abasta la formació superior al llarg de la vida

El segon eix d’actuació, està orientat a posicionar la Universitat Rovira i Virgili com
una universitat investigadora que incorpora la seva formació específica, la transferència
de tecnologia i de coneixements i la innovació a la seva activitat d’investigació.

La dimensió territorial de la Universitat Rovira i Virgili, l’eix 3, és un element clau de
l’acció al mateix temps que s’ha d’enriquir i incorporar amb un desplegament internacio-
nal de les activitats, indispensable per poder fer progressar el coneixement i integrar-se en
les xarxes i espais que configuraran els espais europeus d’educació superior i de recerca.

4 eixos

12 objectius

44 actuacions
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El darrer eix, el configuren els objectius orientats a assolir una organització eficient
i eficaç, flexible i versàtil que estigui orientada al canvi i que centri la seva acció en el
desenvolupament dels seus recursos, especialment els humans, com a eix de la seva
actuació.

En la taula següent s’enuncien els eixos i els objectius definits per al Contracte pro-
grama, amb indicació dels pesos corresponent a la fase 2002.

ACTUACIONS I INDICADORS DEL CONTRACTE PROGRAMA.
FASE 2002

OBJECTIU 1: Adequar l’oferta docent a les necessitats de la societat i l’estratègia
de la Universitat Rovira i Virgili 10
La Universitat Rovira i Virgili vol mantenir una oferta d’ensenyaments homologats i pro-
pis ajustada a les necessitats i expectatives de la societat, prou flexible per donar res-
posta als canvis i alhora prou sòlida per cobrir el potencial de transmissió del
coneixement de la universitat. És necessari, a més, desenvolupar una política d’ordena-
ció acadèmica que fomenti un disseny de productes docents amb la participació con-
junta dels agents socioeconòmics i acadèmics, i que s’orientin cap a una arquitectura
curricular que afavoreixi les transicions, la transversalitat i la modulabilitat dels apre-
nentatges, els quals han d’anar incardinats amb una oferta de formació permanent
adaptada a les necessitats de les persones i del context socioeconòmic i territorial.

Eixos i objectius Pes
Eix 1: Formació i procés d’aprenentatge 34
1. Adequar l’oferta docent les necessitats de la societat i l’estratègia de la Uni-
versitat Rovira i Virgili

10

2. Desenvolupar una docència de qualitat orientada a garantir el progrés aca-
dèmic dels alumnes i l’adequació dels aprenentatges a les necessitats de la 
societat i les persones 

10

3. Millorar l’orientació i el suport als estudiants abans, durant i després de 
l’estada a la Universitat Rovira i Virgili

8

4. Fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixement de les llengües estran-
geres

6

Eix 2: Recerca i transferència de tecnologia i de coneixements 30
5. Incrementar la qualitat dels doctorats i el nombre de doctors 10
6. Potenciar la qualitat i la productivitat científica 10
7. Promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la innovació i 
la cultura de l’empreneduria entre la comunitat universitària

10

Eix 3: Acció territorial i internacional 14
8. Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial amb l’obertura 
de la universitat als ciutadans de l’entorn

7

9. Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la Universitat Rovira 
i Virgili i la seva progressiva adaptació a l’espai europeu d’educació superior i 
de recerca

7

Eix 4: Qualitat, gestió i recursos humans 22
10. Impulsar el canvi de model organitzatiu i millora dels sistemes transversals 
de direcció estratègica.

8

11. Millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió i de l’administració de la Uni-
versitat generalitzant l’ús de les TIC com a instruments de millora

6

12. Desenvolupar una política de recursos humans que respongui als objectius 
de docència, recerca i gestió

8

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

1.1 Establir les línies directrius 
d’ordenació acadèmica

Document de política d’ordenació 
acadèmica

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 4

1.2 Desplegar el pla d’acció del Cen-
tre de Formació Permanent de la Fun-
dació URV

Nombre d’accions posades en marxa 2001 50 2002 2

1.3 Incrementar l’oferta de formació 
continuada

Nombre de màsters oferts 9 2001-02 11 2002-03 2

1.4 Adaptar l’oferta de titulacions 
pròpies a la demanda 

Nombre de titulacions pròpies ofertes 4 2001-02 6 2002-03 2
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OBJECTIU 2: Desenvolupar una docència de qualitat orientada a garantir el pro-
grés acadèmic dels alumnes i l’adequació dels aprenentatges a les necessitats de la
societat i les persones 10
Una de les prioritats de la Universitat Rovira i Virgili per al període 2002-2005 és obte-
nir el reconeixement de la qualitat de la docència impartida i de la qualitat dels titulats
mitjançant la satisfacció dels estudiants, titulats i ocupadors. Aquesta qualitat es fona-
mentarà a impulsar un projecte educatiu en el qual l’estudiant sigui el centre d’un pro-
cés d’aprenentatge innovador i de qualitat, i el professorat tingui la motivació, la
formació, el reconeixement i els recursos necessaris per esdevenir el motor del pro-
jecte. La introducció de les noves tecnologies, la innovació docent, la introducció de
l’aprenentatge d’habilitats i la millora del component pràctic seran alguns dels elements
que formaran part de la nova estratègia docent.

OBJECTIU 3: Millorar l’orientació i el suport als estudiants abans, durant i després
de l’estada a la Universitat Rovira i Virgili 8
Els estudiants han de ser el centre de l’acció i per això caldrà orientar l’activitat docent
i els serveis a les seves necessitats, establint els vincles i la comunicació durant totes les
etapes, des de la preuniversitària fins a la postuniversitària. Dos dels aspectes claus per
aconseguir-ho són l’enfortiment de les relacions i la coordinació amb l’ensenyament de
secundària i, d’altra banda, el foment de la inserció laboral dels titulats a partir del
coneixement del món laboral i els condicionants d’empleabilitat. D’altra banda també
s’ha d’afavorir que els estudiants s’involucrin activament en l’èxit de la Universitat
Rovira i Virgili i en la qualitat de les seves prestacions, i que es promogui la creació de
consells d’usuaris dels serveis i la seva implicació en els àmbits de participació.

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

2.1 Elaborar el Pla Estratègic de 
docència

Avantprojecte del Document del Pla 
Estratègic

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 3

2.2 Augmentar l’ús de les TIC en la 
docència

Nombre d’alumnes que cursen assig-
natures virtuals

206 2000-01 400 2001-02 2

Nombre de professors i alumnes que 
utilitzen el campus virtual 

675 2000-01 900 2001-02 2

2.3 Fomentar els projectes d’innova-
ció i millora docent

Nombre de projectes d’innovació 
docent concedits a la convocatòria 
de la URV

– 2000-01 15 2001-02 3

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

3.1 Incrementar les accions de divul-
gació de l’oferta docent 

Nombre d’accions de divulgació 74 2000-01 90 2001-02 2

3.2 Avaluar l’impacte de les accions 
de divulgació de l’oferta docent

Implantació d’enquesta d’avaluació 
del procés de captació

No
realitzat

2001-02 Realitzat 2002-03 2

3.3 Fomentar la creació dels grups de 
treball secundària-universitat

Nombre de grups de treball actius 
secundària-URV

4 2001 6 2002 2

3.4 Implicar als centres de secundària 
en la Setmana de la Ciència

Nombre de visites dels instituts a la 
Setmana Ciència

– 2000-01 15 2001-02 1

3.5 Fomentar la divulgació científica 
a secundària

Nombre de conferències temàtiques 
a centres de secundària

– 2000-01 20 2001-02 1
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OBJECTIU 4: Fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixement de les llengües
estrangeres 6
El coneixement de les llengües estrangeres esdevé un element imprescindible professio-
nalment i social. En aquest sentit la universitat ha de contribuir a reforçar el seu apre-
nentatge, el qual ha d’anar incorporant-se progressivament com un requisit per als
titulats. Així mateix, el foment de l’ús de la llengua catalana és un compromís inherent
al paper de la Universitat Rovira i Virgili en el territori.

OBJECTIU 5: Incrementar la qualitat dels doctorats i el nombre de doctors 10
En la línia d’actuació dels darrers anys la Universitat Rovira i Virgili vol consolidar el
doctorat com un cicle significatiu per a una universitat investigadora. Per aconseguir-ho
es pretén incrementar la qualitat dels doctorats amb una visió internacional a través de
les polítiques endegades que asseguren la qualitat i el finançament en funció de resul-
tats i que, com a conseqüència, hauria de permetre el progressiu increment del nombre
de doctorands i de doctors. Així mateix, es pretén incrementar la valoració del doctorat
i la seva inserció laboral per inserir les potencialitats dels doctors en el mercat de tre-
ball.

OBJECTIU 6: Potenciar la qualitat i la productivitat científica 10
La Universitat Rovira i Virgili vol assolir uns excel·lents nivells de qualitat i de produc-
tivitat científica (R+D+I), que permetin contribuir significativament al progrés del
coneixement i al desenvolupament territorial en tots els àmbits esdevenint un referent
internacional, especialment en els àmbits de recerca prioritaris. El desplegament del
Pla estratègic de recerca recentment aprovat s’orientarà a impulsar la motivació, a
facilitar la recerca als investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i a potenciar la
captació de nous investigadors competitius, facilitant la flexibilització de la dedicació
a la recerca i assignant recursos en funció de la qualitat dels grups de recerca. Així
mateix, es potenciarà la dimensió europea per accedir al VI Programa Marc i anar
configurant un posicionament efectiu en el marc de l’espai europeu d’investigació
que s’està configurant.

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

4.1 Obtenir informació sobre l’ús de 
la llengua catalana a la URV 

Realitzar enquestes a tots els ense-
nyaments sobre l’ús del català per 
part dels professors

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 1

Dissenyar un/s indicador/s d’ús de la 
llengua catalana

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 1

4.2 Fomentar la normalització de la 
llengua catalana en l’àmbit universi-
tari

Nombre d’alumnes participants de la 
formació del Servei Lingüístic (mit-
jana darrers tres anys)

516 98/99-
00/01

587 99/00-
01/02

2

4.3 Impulsar les terceres llengües en 
ensenyaments de 1r i 2n cicle

Ensenyaments en els quals és un pre-
requisit la tercera llengua

0 2001-02 1 2002-03 2

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

5.1 Potenciar el reconeixement 
extern de la qualitat en les convoca-
tòries competitives

Nombre de doctorats de qualitat en 
convocatòries competitives

3 2001 3 2002 2

5.2 Avaluar els doctorats segons el 
model de qualitat de la URV

Índex de qualitat (sobre 10) dels pro-
grames de doctorat (mitjana del 50% 
de programes millor avaluats)

7,4 2001 A ava-
luar

2002 2

5.3 Realitzar les jornades de doctorat 
anuals en l’àmbit català a la URV

Realització de les jornades de docto-
rat

No
realitzat

2001 Realitzat 2002 2

5.4 Impulsar la internacionalització 
dels programes de doctorat

Programes de doctorat en llengua 
anglesa reconeguts pel DURSI

– 2000-01 1 2001-02 2

5.5 Fomentar la incorporació de doc-
torands estrangers

Nombre d’estudiants estrangers en els 
programes de doctorat

55 2001 70 2002 2
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OBJECTIU 7: Promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la
innovació i la cultura de l’empreneduria entre la comunitat universitària 10
Es vol potenciar que els grups de recerca integrin la transferència i la innovació dins de
la seva estratègia d’activitats, i que aquestes afavoreixin al seu torn a la investigació. Al
mateix temps, la Universitat Rovira i Virgili vol tenir un paper significatiu en el desenvo-
lupament de nòduls, com els parcs científics, que concentrin i coordinin les activitats
de diferents agents per tal d’establir les sinergies més beneficioses per la societat i el ter-
ritori. D’altra banda, es vol introduir i incentivar la cultura del risc i l’empreneduria
entre els estudiants i el personal de la Universitat Rovira i Virgili per fomentar la creati-
vitat, la innovació i la transformació del coneixement en acció.

OBJECTIU 8: Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial, amb
l’obertura de la universitat als ciutadans de l’entorn 7
La Universitat Rovira i Virgili és ja actualment un agent clau per al desenvolupament
territorial, però cal fer un esforç constant al respecte per continuar consolidant i incre-
mentant el lideratge en el progrés social, cultural i educatiu. És per això que s’impulsa-
ran actuacions per enfortir les relacions amb els agents socioeconòmics i per mantenir
el compromís de ser una universitat pública vinculada al territori. També es potenciarà
una política cultural activa i la plena integració de la Universitat Rovira i Virgili en la
societat, fomentant les aules universitàries, acostant la URV als ciutadans, promovent la
incorporació d’estudiants provinents de grups minoritaris i països en desenvolupament i
consolidant la Comissió URV Solidària i l’Oficina del Voluntariat.

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

6.1 Fomentar la competitivitat i 
l’increment de la productivitat

Nombre de projectes aconseguits en 
convocatòries competitives (mitjana 
tres darrers anys)

36 1999-
2001

36 2000-
2002

4

6.2 Incorporar nous investigadors 
competitius als grups de recerca

Nombre (acumulat) d’investigadors 
concedits (ICREA+Ramón y Cajal)

13 2001 26 2001- 
2002

4

6.3 Assolir una participació elevada 
en el VI Programa Marc

Expressions d’interès formulades pels 
grups de recerca de la URV

– – 30 2002 2

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

7.1 Establir un marc de referència per 
al desenvolupament del projecte Parc 
Científic

Avantprojecte del Projecte Parc 
Científic

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 4

7.2 Potenciar l’apropament dels 
grups de recerca a les empreses

Nombre de tècnics d’enllaç universi-
tat-empresa

1 2001 4 2002 2 

7.3 Definir el futur dels centres 
d’innovació de la URV

Acordar el pla de futur dels centres 
d’innovació

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 2

7.4 Introduir la cultura de l’emprene-
duria en l’alumnat

Assignatures transversals d’emprene-
duria de programes de doctorat 

0 2000-01 5 2001-02 2

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

8.1 Analitzar l’impacte territorial de 
la URV

Estudi de l’impacte territorial de la 
URV

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 3

8.2 Impulsar la comunicació cientí-
fica

Elaboració del Pla de comunicació 
científica

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 2

8.3 Crear instruments de comunica-
ció institucional

Diari digital de la URV No
elaborat

2001 Elaborat 2002 1

Llibre trilingüe de presentació de la 
URV

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 1
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OBJECTIU 9: Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la Universitat
Rovira i Virgili i la seva progressiva adaptació a l’espai europeu d’educació superior i
de recerca 7
La internacionalització de les activitats de docència, recerca i gestió de la Universitat
Rovira i Virgili és un element clau per poder desenvolupar una activitat de qualitat.
L’increment de la mobilitat d’estudiants i investigadors, l’adaptació a l’espai europeu
d’educació superior prioritzant l’acreditació de les titulacions i la participació en l’espai
europeu de recerca són algunes de les estratègies més destacades.

OBJECTIU 10: Impulsar el canvi de model organitzatiu i millorar els sistemes
transversals de direcció estratègica 8
La Universitat Rovira i Virgili vol aprofitar l’oportunitat d’haver d’elaborar uns Estatuts
per definir un nou model organitzatiu que respongui als objectius i als posicionaments
de la Universitat, a la vegada que adapta les seves estructures als requeriments legals i
normatius que recentment s’han establert. Per altra part se seguirà aprofundint en la
millora dels processos vinculats a la direcció estratègica, planificació, qualitat, comuni-
cació, sistemes d’informació, etc., dins d’un marc de gestió integral en el qual l’anàlisi,
la definició d’objectius, l’avaluació i el rendiment de comptes siguin els eixos de totes
les activitats que es desenvolupen.

OBJECTIU 11: Millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió i de l’administració de la
Universitat generalitzant l’ús de les TIC com a instruments de millora 6
Un dels objectius estratègics de la Universitat Rovira i Virgili per als propers anys és
l’orientació continuada de la direcció i la gestió de la Universitat cap als objectius de
docència i recerca. Una millora que pretén incrementar la qualitat i l’agilitat operativa i
optimitzar els processos més importants de suport a l’activitat docent i investigadora, al
mateix temps que mantenir una estructura econòmica solvent i equilibrada i procurar
un finançament adequat a les necessitats. D’altra banda, en el vessant de les infraes-
tructures es reforçarà l’ús de les noves tecnologies en els processos d’ensenyament-
aprenentatge, completant la configuració del Campus Virtual, i es desenvoluparà la uni-
versitat digital per facilitar l’accés als serveis, la compartició del coneixement i la
comunicació.

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

9.1 Impulsar accions de comunicació 
interna del procés d’harmonització 
europeu

Nombre d’accions realitzades – 2001 2 2002 2

9.2 Incrementar la mobilitat dels 
estudiants de pregrau de la URV

Nombre d’alumnes de la URV mobi-
litzats (mitjana darrers anys)

168 1998-01 200 1999-02 3

9.3 Incrementar els alumnes de 
pregrau mobilitzats cap a la URV

Nombre d’alumnes mobilitzats cap a 
la URV (mitjana darrers anys)

90 1998-01 95 1999-02 2

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

10.1 Analitzar els condicionants i 
requeriments del nou model d’uni-
versitat

Estudi sobre el model d’organització 
URV

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 2

10.2 Desenvolupar el programa 
2002-03 d’avaluació de la qualitat 
dels ensenyaments

Processos d’avaluació d’ensenya-
ments en centres integrats finalitzats

27 2001 29 2002 2

10.3 Continuar desenvolupant els 
acords anuals amb els centres i 
departaments

Informe de seguiment dels contractes 
programa 2002 

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 3

10.4 Desenvolupar el Sistema d’Infor-
mació Corporativa

Document marc del Sistema d’Infor-
mació Corporativa

No
elaborat

2001 Elaborat 2002 1
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OBJECTIU 12: Desenvolupar una política de recursos humans que respongui als
objectius de docència, recerca i gestió 8
El principal actiu de la Universitat Rovira i Virgili són les persones, el personal acadè-
mic i el d’administració i serveis, en els quals es pretén incidir activant i fomentant
mesures que integrin els objectius i posicionaments de la URV: les activitats, la forma-
ció i la promoció de les persones. Pel que fa al personal acadèmic s’impulsarà, mitjan-
çant el pacte de dedicació, el reconeixement de totes les activitats del personal
acadèmic com a base per gestionar una dedicació flexible i compromesa amb els
objectius col·lectius. Per altra banda, el desplegament del Pla de formació del personal
d’administració i serveis ha de constituir un element clau per a la implantació d’un
model de gestió per processos centrat en la qualitat de servei als usuaris interns i
externs.

FINANÇAMENT I AVALUACIÓ DEL CONTRACTE-PROGRAMA.
FASE 2002

L’acord de finançament d’aquest Contracte programa s’inscriu dins del model de distri-
bució del finançament de les universitats públiques catalanes, i queda integrat dins la
subvenció estratègica de la Universitat.

D’acord amb els tres objectius bàsics dels contractes programa fixats pel model de
distribució del finançament universitari, aquest Contracte programa aporta recursos a la
Universitat Rovira i Virgili sobre la base de:

1. L’acompliment dels objectius de qualitat.
2. Les consideracions i característiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili

en particular que no poden incloure’s en el model general.
3. L’alineació del finançament de la Universitat Rovira i Virgili amb les prescripci-

ons que es desprenen del model en la fase de transició, per garantir la convergència
cap a la nova situació distributiva que el model determina per a la Universitat.

Per a aquestes finalitats, atenent la particularitat d’aquest Contracte programa amb
una fase de transició per a aquest any 2002, el Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació fixa un import màxim a percebre per la Universitat Rovira i
Virgili a partir d’aquest Contracte programa per a l’anualitat 2002 d’1.388.925,49 euros
(231,1 MPTA). Aquest import màxim ha estat determinat pel DURSI atenent les disponi-
bilitats pressupostàries i a partir de variables de magnitud i d’altres d’estratègiques parti-
culars de la Universitat.

L’import exacte que el DURSI ha de transferir a la Universitat Rovira i Virgili durant
l’exercici 2002, derivat del punt 1 d’aquest Contracte programa, vindrà determinat pel
grau d’acompliment global dels objectius del Contracte programa mesurat pels seus

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

11.1 Implantar punts d’informació 
universitària

Nombre de punts d’informació cen-
tralitzada implantats

– 2001 8 2002 1

11.2 Desplegar el Pla de millora del 
Servei de Biblioteca

Nombre d’accions posades en marxa – 2001 10 2002 2

11.3 Desplegar el Pla de seguretat i 
higiene

lnforme d’accions correctores No
elaborat

2001 Elaborat 2002 1

Accions correctores empreses 0 2001 10 2002 1

11.4 Fomentar l’automatització del 
procés de gestió acadèmica

Nombre d’ensenyaments amb procés 
de matrícula automatitzada

0 2000-01 2 2001-02 1

Actuacions

Indicadors

Descripció
Situació inicial Objectiu

Pes
Dada Ref. Dada Ref.

12.1 Desenvolupar el pacte de dedi-
cació del personal acadèmic

Nombre d’experiències pilot inicia-
des en departaments 

– 2000-01 2 2001-02 4

12.2 Desplegar el Pla de formació del 
personal acadèmic

Nombre de cursos programats 30 2000-01 30 2001-02 2

12.3 Desplegar el Pla de formació del 
PAS

Nombre de cursos programats 16 2000-01 35 2001-02 2
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indicadors i expressat en un percentatge (%), que serà aplicat sobre l’import màxim a
transferir per l’acompliment d’objectius, establert en 751.265,00 euros (125 MPTA).
Durant l’etapa de transició d’aplicació del model de distribució del finançament univer-
sitari, el DURSI garantirà a la Universitat Rovira i Virgili un valor mínim a percebre de
l’import previst per l’acompliment d’objectius. Per a l’exercici 2002, el DURSI garan-
teix a la Universitat Rovira i Virgili un 90% de l’import màxim a percebre per a aquesta
finalitat (676.138,50 euros) (112,5 MPTA).

A la quantitat que correspongui en funció del grau d’assoliment dels objectius esta-
blerts s’hi addiciona un import de 601.012,00 euros (100 MPTA), corresponents al
finançament de caràcter específic, segons el punt 2, que li correspon a la URV.

En referència al punt 3, s’addicionarà un import de 36.648,49 euros (6,1 MPTA),
corresponent a l’alineació de finançament de la URV amb la situació distributiva que
estableix el model de distribució del finançament de les universitats públiques catala-
nes. El total mínim garantit per a l’anualitat 2002 és d’1.313.798,99 euros (218,6
MPTA).

Totes aquestes quantitats transferides no tindran caràcter consolidable, atès el que
estableix el model de distribució del finançament de les universitats públiques catala-
nes, excepte l’import corresponent per a l’alineació pressupostària de la Universitat en
els termes que preveu el model de distribució.

El finançament de les anualitats 2003, 2004 i 2005 serà fixat en l’addenda a aquest
Contracte programa, que serà establerta durant el primer trimestre de l’any 2003, en la
qual s’acordaran els compromisos per a la segona fase d’aquest Contracte programa.

Ponderació dels objectius i grau d’assoliment del Contracte programa
El Contracte programa instrumenta un sistema de ponderació dels objectius, i alhora
dels indicadors de cada objectiu, que té present la seva coherència atenent el valor
estratègic de cadascun d’ells en el procés de millora de la qualitat de la Universitat. La
ponderació s’ha fet de tal manera que el resultat global del màxim assolible sigui de
100%. Els valors de la ponderació per als objectius i indicadors són els que s’indiquen
en l’apartat 5è per als objectius, i en el 6è per als indicadors.

La valoració del grau d’assoliment global del Contracte programa la determinarà la
Comissió de Seguiment del Contracte programa, establerta en l’apartat 8è. Aquesta
valoració és durà a terme a partir de la valoració de l’assoliment de cada indicador,
ponderat pel seu pes.

Per als indicadors quantitatius, el grau d’assoliment serà el resultat del quocient
(expressat en %) de la resta entre valor obtingut de l’indicador menys el valor inicial o
de partida de l’indicador en el numerador, i la resta entre el valor proposat de l’indica-
dor i el valor inicial o de partida en el denominador. La Universitat haurà de justificar el
valor assolit de l’indicador i aportar la documentació que li sigui requerida per la
Comissió de Seguiment del Contracte programa.

Per als indicadors qualitatius, el grau d’assoliment serà determinat per la Comissió
de Seguiment del Contracte programa atenent la valoració qualitativa del procés esta-
blert a l’indicador dut a terme per la Universitat, que també serà expressat en %. La
valoració es durà a terme a partir de la memòria i la documentació complementària
que la Universitat aportarà a la Comissió de Seguiment.

Per a cada indicador, i en conseqüència també per a cada objectiu, s’estableix un
interval del seu grau d’acompliment d’entre 0 i 100%. Per tant, el grau d’acompliment
d’un indicador en què s’ha millorat el valor proposta serà limitat a 100%, i viceversa,
en aquells supòsits que el valor assolit de l’indicador hagi empitjorat en relació amb la
situació inicial de partida serà de 0.

MECANISMES DE SEGUIMENT I REVISIÓ DEL CONTRACTE 
PROGRAMA

La supervisió del desenvolupament del Contracte programa estarà a càrrec d’una
Comissió de Seguiment, que tindrà les següents funcions:

◆ Dur a terme el seguiment i l’avaluació de l’execució del Contracte programa a
partir de la informació que subministrarà la Universitat Rovira i Virgili amb aquesta fina-
litat.

◆ Analitzar el grau d’assoliment dels objectius de millora establerts i l’assoliment
dels seus indicadors, i proposar l’adjudicació de les partides corresponents al
finançament per objectius.

◆ Proposar els canvis i les modificacions que es considerin adients en els objectius i
els acords entre les parts signatàries, les quals, si hi estan d’acord, modificaran l’articu-
lat d’aquest Contracte programa.

◆ Realitzar les funcions d’arbitratge en cas de dubtes d’interpretació del Contracte
programa.
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La Comissió de Seguiment estarà formada per tres representants de cada part signa-
tària, designats respectivament pel conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació i pel rector de la Universitat Rovira i Virgili. La Comissió es reunirà almenys
una vegada a l’any, i sempre que ho sol·liciti una de les dues parts.

La Universitat Rovira i Virgili es compromet a elaborar, per a la Comissió de Segui-
ment, una memòria valorativa de cada un dels anys de durada del contracte, que inclo-
gui les actuacions i activitats realitzades relacionades amb els objectius de millora de la
qualitat establerts en el Contracte programa, amb les seves línies d’actuació i amb les
accions concretes fixades, així com una valoració qualitativa d’aquestes en la millora
de la qualitat global de la Universitat Rovira i Virgili. Finalitzat el període 2002-2005
s’elaborarà una memòria global d’acompliment.

Durant la seva vigència, les dues institucions signatàries, a través de la Comissió de
Seguiment, podran modificar els compromisos per mutu acord.

Aquest Contracte programa es podrà rescindir en cas d’incompliment dels pactes i
compromisos contrets per alguna de les parts, o per acord exprés i mutu de les dues ins-
titucions.

La Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili es comprometen a con-
cretar i acordar, durant el primer trimestre de l’any 2003, els objectius i indicadors per
al període 2003-2005, així com els mecanismes i imports de finançament.

Els acords 2003-2005 s’incorporaran com a addenda a aquest Contracte programa,
seguint els mateixos mecanismes i condicions de seguiment i revisió que s’han acordat
per al Contracte programa fase 2002.

3  S’aprova el Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili
amb les modificacions tècniques corresponents.

REGLAMENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI

ARTICLE 1
El Consell d’Estudiants és l’òrgan interlocutor dels estudiants amb el Consell de Direc-
ció de la Universitat Rovira i Virgili. Vetlla pel compliment dels drets i deures dels estu-
diants, garanteix la seva coordinació, en potencia la participació en tots els àmbits de la
vida universitària, crea la seva pròpia organització i promou que els estudiants rebin
una formació acadèmica i humana de qualitat.

ARTICLE 2
Les competències i els objectius del Consell d’Estudiants són:

a) Representar tots els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.
b) Facilitar informació als estudiants que en demanin sobre qualsevol qüestió aca-

dèmica o universitària d’interès.
c) Servir de mitjà d’expressió de les aspiracions, les peticions i les propostes dels

estudiants, i promoure, coordinar i defensar les seves inquietuds, els seus drets i els seus
interessos.

d ) Constituir un marc adient per elaborar, debatre i fixar les posicions dels estudi-
ants de la Universitat Rovira i Virgili.

e) Participar de manera efectiva en els òrgans de govern de la Universitat Rovira i
Virgili.

f ) Impulsar la creació d’associacions i organitzacions d’estudiants dins de la Univer-
sitat Rovira i Virgili.

g) Emetre informes sobre qualsevol qüestió de l’activitat universitària que es consi-
deri oportuna.

h) Fer públics els acords i les decisions preses pels seus representants.
i) Encarregar-se de l’organització administrativa del mateix Consell.
j) Elaborar el Reglament del Consell.
k) Totes les competències no previstes que li atribueixi el Ple del Consell d’Estudi-

ants.
l) Totes les funcions especificades a l’article 118 dels Estatuts de la Universitat

Rovira i Virgili.

ARTICLE 3
El funcionament del Consell d’Estudiants és democràtic i es basa en la voluntat majori-
tària dels seus representants, així com en l’interès general dels estudiants.

ARTICLE 4
1. El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili està format per:
a) Els estudiants representants al Claustre.
b) Dos estudiants membres de la Junta de Facultat de Ciències Empresarials, Ciències

Jurídiques, Lletres, Medicina i Ciències de la Salut, Ciències de l’Educació i Psicologia, i
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ETSE, i un membre de la resta de Juntes de Centre dels centres restants de la Universitat
Rovira i Virgili, designats pels representants dels estudiants en el corresponent òrgan.

2. Poden assistir-hi dos representants de cada associació inscrita en el Registre
d’Associacions de la Universitat Rovira i Virgili, amb veu però sense vot.

ARTICLE 5
Es perdrà la condició de membre del Consell d’Estudiants:

a) Quan es perdi la condició de representant d’estudiants.
b) Per renúncia expressa de la persona interessada.
c) Per expiració del mandat de l’òrgan col·legiat.

ARTICLE 6
El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili es renovarà cada dos anys, coin-
cidint amb les eleccions al Claustre Universitari.

ARTICLE 7
Els òrgans de govern del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili són:

a) el Ple
b) la Comissió Permanent
c) el president/a

ARTICLE 8
1. El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell d’Estudiants de la URV.
2. Les funcions del Ple són:
a) Proposar el Reglament del Consell d’Estudiants perquè sigui sotmès a l’aprovació

del Consell de Govern.
b) Escollir els membres de la Comissió Permanent. 
c) Ratificar, o no, els acords de la Comissió Permanent.
d) Escollirà anualment els membres de l’Oficina de l’Estudiant (Ofes).
e ) Aprovar el pressupost anual i el tancament de l’exercici anterior.
f ) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar l’opinió sobre problemes que afec-

tin la comunitat universitària.
3. El Ple del Consell d’Estudiants el pot convocar:
a) En sessió ordinària, la Comissió Permanent a través de l’Oficina de l’Estudiant, amb

convocatòria personal i per escrit, un cop cada tres mesos com a mínim. Sempre se n’ha
de celebrar un abans de cada Claustre General, una vegada conegut l’ordre del dia.

b) En sessió extraordinària, la Comissió Permanent a través de l’Oficina de l’Estudi-
ant o per iniciativa del 20% dels seus membres. La convocatòria ha de tenir lloc dins
dels quinze dies següents i la petició s’ha de presentar signada per tots els convocants. 

c) En sessió extraordinària, el president del Consell a través de l’Oficina de l’Estudi-
ant. La convocatòria ha de tenir lloc dins dels quinze dies següents.

 4. Totes les reunions s’han de convocar personalment amb una anticipació mínima
de cinc dies lectius. La convocatòria ha d’incloure la documentació corresponent als
punts de l’ordre del dia.

a) L’ordre del dia ha d’incloure els punts proposats pels convocants i el torn obert de
paraules. S’hi podran afegir punts en començar la sessió; cal que estiguin presents tots els
membres de l’òrgan, encara que només es requereixi la votació a favor de la majoria simple. 

b) El president presideix les sessions.
c) En començar la sessió, el president informa de les persones que hi han estat con-

vidades i del motiu de la invitació.
5. És un deure de tots els membres del Consell d’Estudiants assistir a les reunions a

les quals siguin convocats o justificar l’absència a l’Oficina de l’Estudiant.
6. El Ple es considera constituït amb l’assistència de la tercera part dels membres,

com a mínim, en primera convocatòria, i el quòrum present en segona convocatòria,
que tindrà lloc mitja hora després de la primera convocatòria. 

7. Totes les decisions s’han de prendre per majoria simple dels vots emesos, excep-
tuant els casos següents:

a) Reforma del Reglament.
b) Qualsevol votació amb més del 50% de vots en blanc serà invalidada.
8. Les votacions s’han de fer a mà alçada. El vot és secret només en els casos que la

votació afecti persones o tres membres del Ple ho sol·licitin.
9. Cada persona només té un vot. El vot és personal i no es pot delegar la votació.
10. L’assistència és personal i indelegable.
11. El Ple del Consell d’Estudiants ha de tenir present les opinions minoritàries.

ARTICLE 9
1. La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat que assumeix la tasca directiva i de

decisió política del Consell d’Estudiants dins de la Universitat Rovira i Virgili.
2. La Comissió Permanent està formada per nou membres del Consell d’Estudiants de

la Universitat Rovira i Virgili, inclosos els dos que formen part de l’Oficina de l’Estudiant. 
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3. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Coordinar el funcionament del Consell d’Estudiants.
b) Canalitzar les propostes que li facin arribar el Ple, les comissions i les delegaci-

ons d’estudiants dels centres de la Universitat Rovira i Virgili i les associacions cap al
Consell de Govern i les seves comissions, el Claustre i el Consell Social.

c)  Vetllar per fer arribar al Ple la informació que es derivi del Consell de Govern i
de les seves comissions, i del Consell Social.

d) Promoure relacions amb les comissions o delegacions d’estudiants i entre aquestes.
e) Promoure una bona relació entre tots els membres del Consell d’Estudiants i amb

els grups als quals puguin pertànyer. 
f ) Promoure anualment un pla de treball que haurà d’aprovar el Consell d’Estudiants.
g) Fer complir tots els acords presos pel Consell d’Estudiants.
h) Convocar el Ple amb caràcter extraordinari, si ho considera oportú, mitjançant

l’Oficina de l’Estudiant.
i) Totes les altres que li delegui el Ple del Consell d’Estudiants.
4. La Comissió Permanent s’ha de reunir com a mínim una vegada cada mes lectiu.

La poden convocar el president/a o cinc dels seus membres a través de l’Oficina de
l’Estudiant. S’haurà d’emetre un comunicat d’acords després de cada reunió.

5. La Comissió Permanent es considera constituïda amb l’assistència del 50% dels
seus membres. Les decisions es prenen per majoria absoluta dels presents, amb la parti-
cipació mínima del 50% dels membres de la Comissió Permanent. Si un 30% dels
membres de la Comissió ho demana, les propostes s’han de sotmetre a la consideració
del Ple, sempre que no s’arribi a cap acord. 

ARTICLE 10
Són funcions del president/a del Consell d’Estudiants:

a) Representar al Consell d’Estudiants.
b) Assegurar el compliment del Reglament del Consell d’Estudiants.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per

causes justificades. 
d) En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal, el president/a és substituït

per un membre de la Comissió Permanent designat pel president.

ARTICLE 11
1. L’Oficina de l’Estudiant (Ofes) és un òrgan tècnic i d’assessorament per a la

comunitat universitària i coordina els representants estudiantils. 
2. Està formada per quatre membres: dos estudiants escollits d’entre i pels alumnes

del Claustre i dos estudiants becaris de col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili.
3. Les funcions de l’Oficina de l’Estudiant són:
a) Informar i coordinar els representants d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.
b) Fomentar la participació estudiantil.
c) Rebre informació sobre activitats acadèmiques, culturals, congressos d’estudi-

ants, etc. i difondre-la pels centres.
d ) Presentar o executar projectes per a la Universitat Rovira i Virgili.
e) Orientar o assessorar els estudiants sobre qualsevol tema relacionat amb el món

universitari.
f ) Vigilar l’estat del pressupost, fer-ne la memòria, controlar-lo i donar-ne compte al

Ple i a la Comissió Permant.
g) Canalitzar les convocatòries del Ple i de la Comissió Permanent. 

ARTICLE 12
1. El secretari/a és un dels becaris de col·laboració de l’Ofes designat per la Comis-

sió Permanent, amb veu però sense vot.
2. Les funcions del secretari/a són:
a) Redactar les actes.
b) Expedir certificats dels acords aprovats.
c) Rebre les comunicacions, peticions, notificacions... enviades pels membres de

l’òrgan i dirigides als membres de l’òrgan.
d ) I, en general, les funcions inherents a la condició de secretari/a.

ARTICLE 13
El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili té el pressupost assignat pels
pressupostos de la URV.

ARTICLE 14
1. La iniciativa de reforma d’aquest Reglament correspon a un terç dels membres

del Ple.
2. L’aprovació del projecte de reforma del Reglament correspon als estudiants del

Ple per majoria de dos terços dels seus membres presents en la reunió convocada a tal
efecte. 
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ARTICLE 15
1. Si l’actuació d’algun membre de la Comissió Permanent no és considerada cor-

recta, poden iniciar el procés de moció de censura, dirigit a la seva substitució:
a) quatre membres de la Comissió Permanent.
b) un 25% dels membres del Ple.
2. La Comissió Permanent ha de convocar en un termini de quinze dies màxim una

assemblea extraordinària amb un únic punt de l’ordre del dia: debatre la moció de cen-
sura presentada.

3. El procés de moció de censura s’ha de fer per escrit. 
4. La moció de censura ha de presentar-se, com a mínim, amb el suport d’un 25%

dels membres de Consell d’Estudiants. 
5. La votació de moció de censura proposta no pot tenir lloc abans dels deu dies ni

més tard dels quinze dies lectius següents a la data de presentació.
6. No s’admet el vot per correu ni delegat.
7. Oberta la sessió, el primer signant de l’escrit de moció disposa de com a màxim

30 minuts per exposar les raons que la fonamenten. A continuació s’obre un torn
d’intervencions amb un màxim d’una hora i mitja que distribueix la Comissió Perma-
nent d’acord amb els criteris establerts en els Estatuts. Finalitzat el debat, es vota la
moció de censura de manera secreta i individual. En cas de presentar-se contra el presi-
dent/a, afecta tots els membres de la Comissió Permanent.

8. Es requereix la votació de la majoria absoluta dels membres del Consell i tot
seguit es presentaran nous candidats.

9. El rebuig de la moció de censura impedeix que se’n pugui presentar una altra
relativa a la mateixa persona fins al curs acadèmic següent i, en tot cas, mai abans de
sis mesos.

4  S’aprova la proposta de la posada en marxa del Consell d’usuaris del Servei de
Reprografia.

5  En relació a les infraestructures del Campus Sescelades s’aprova:

a) Que la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia s’integri al Campus de Ses-
celades.

b) Que la Biblioteca de campus sigui única per als centres que l’integren.
c) Que es rehabiliti l’aula magna de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicolo-

gia, la qual passarà a ser l’aula magna del campus.
d) Que s’urbanitzi el campus:
1) Comunicacions interiors i pàrquing.
2) Trànsit rodat perimetral.
e) Que tot el procés es faci de forma conjunta entre el vicerectorat i els degans i

directors de centre.

6  S’aprova que els centres d’innovació de la xarxa IT de la Universitat Rovira i Vir-
gili que portin tres anys a la xarxa adquireixin personalitat jurídica pròpia. La
URV seguirà donant suport a aquests centres a través de la participació en el nou
ens jurídic.

7  S’aprova el canvi de nom de l’Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr.
Manya, que passa a denominar-se Centre Universitari Dr. Manyà.

8  S’aproven el programes de postgrau següents:

Especialista Universitari en Economia de la Salut i dels Serveis Sanitaris.
Especialista Universitari en Gestió de les Institucions Sanitàries.
Especialista Universitari en Intervenció i Gestió en Activitat Físico-Esportiva.
Màster en Economia de la Salut i Gestió de les Institucions Sanitàries.

9  S’aproven les modificacions del pressupost 2002 annexes i les transferències de crèdit.

Aplicació  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Total
econòmica

 Capitol 3. Taxes i altres ingressos 0,00 230.096,25 230.096,25
 Article 30. Taxes 0,00 0,00 0,00
 Article 31. Preus publics 0,00 2.119,73 2.119,73

312  Preus publics 0,00 0,00 0,00
 3121 Matricules
 3122 Ingressos INAPE
 3123 Beques família nombrosa
 3129 Escoles adscrites

313  Cursos de doctorat 0,00 0,00 0,00
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Aplicació  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Total
econòmica

3131 Cursos de doctorat
319 Altres preus públics 0,00 2.119,73 2.119,73

3191 Proves d’aptitud per l’accés a la U. (PAAU)
3192 Proves d’aptitud per majors de 25 anys 2.119,73 2.119,73
Article 32. Prestació de serveis 0,00 198.066,77 198.066,77

323 Serveis universitaris generals 0,00 0,00 0,00
32301 Servei Lingüístic

 32302 Servei de Biblioteca
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 0,00 0,00 0,00
32501 OTRI
32502 STQ

 32503 S. Arqueologia
326 Aules d’extensió universitària 0,00 8.408,07 8.408,07

32601 Aula de musica 1.202,02 1.202,02
32602 Aula de teatre 7.206,05 7.206,05

327 Serveis Universitaris de Recursos 0,00 6.878,39 6.878,39
32701 Servei de Recursos Tècnics
32702 Servei de Recursos Científics
32703 Servei de Recursos Educatius 6.878,39 6.878,39

329 Altres prestacions de serveis 0,00 182.780,31 182.780,31
 3291 Cursos de Postgrau
 3292 Seminaris, congressos i simposis 164.350,10 164.350,10

3293 ICE (Ingressos CAP) 4.244,99 4.244,99
3294 Universitat d’Estiu
3295 Servei Lingüístic

 3299 Altres prestacions de serveis 14.185,22 14.185,22
Article 33. Venda de béns 0,00 3.575,23 3.575,23

330 Venda de publicacions pròpies 1.386,05 1.386,05
333 Venda de béns de promoció
336 Venda d’impresos i sobres de matricula 1.775,39 1.775,39
339 Altres vendes 413,79 413,79

Article 38. Reintegrament exercicis tancats 0,00 0,00 0,00
Article 39. Altres ingressos 0,00 26.334,52 26.334,52

399 Altres ingressos 26.334,52 26.334,52
Capitol 4. Transferències corrents 0,00 456.166,21 456.166,21
Article 40. Transferències estat 0,00 54.866,97 54.866,97

401 Transferències de l’estat 0,00 54.866,97 54.866,97
4011 Subvencions DGES 0,00 0,00
4016 Subvencions Ministeri Ciència

y Tecnologia 38.200,06 38.200,06
 4019 Altres subvencions de l’estat 16.666,91 16.666,91

Article 41. Transferències org. auton. admin. 0,00 0,00 0,00
Article 45. Transferències de la com. autònoma 0,00 174.254,49 174.254,49

450 Transferències de la Generalitat 0,00 168.254,49 168.254,49
 4501 Departament de Presidència 0,00 87.628,00 87.628,00
 45011 Subvenció nominativa
 45012 Subvenció Consell Social
 45013 Subvenció Servei Lingüístic 32.228,00 32.228,00
 45014 Subvencions tribunals concursos
 45015 Subvenció COU-PAAU
 45019 Altres subvencions 55.400,00 55.400,00

4502 Departament de Treball 0,00 0,00 0,00
45021 Subvenció ICE

 45029 Altres
4503 Departament d’Ensenyament 0,00 -8.069,51 -8.069,51
45031 Subvenció activitat ICE -8.069,51 -8.069,51

 45039 Altres
45041 Departament de Cultura 0,00 0,00 0,00
45041 Subvencions D. de Cultura
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Aplicació  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Total
econòmica

4506 Departament de Medi Ambient 0,00 88.696,00 88.696,00
45061 Subvencions D. Medi Ambient 10.000,00 10.000,00
45091 Subvencions altres departaments 78.696,00 78.696,00

459 Transf. d’organismes autònoms de la CCAA 0,00 6.000,00 6.000,00
4591 Transf. d’organismes autònoms

de la CCAA 6.000,00 6.000,00
Article 46. Altres adm. publiques locals 0,00 45.475,86 45.475,86

460 Subvencions Ajuntament 18.540,00 18.540,00
462 Subvenció Diputació 25.488,11 25.488,11
469 Altres subvencions 1.447,75 1.447,75

Article 47. Subv.entitats privades 0,00 163.568,89 163.568,89
479 Subvencions entitats privades 0,00 163.568,89 163.568,89

4791 Subv. entitats privades sense conveni 71.069,73 71.069,73
4792 Subv. entitats privades amb conveni 92.499,16 92.499,16
Article 48. Subv. d’institucions sense ànim

de lucre 0,00 18.000,00 18.000,00
480 Subv. de famílies i institucions sense ànim

de lucre 18.000,00 18.000,00
Article 49. Transferències de l’exterior 0,00 0,00 0,00
Baixes Capítol 4
Capitol 5. Ingressos patrimonials 0,00 13.492,03 13.492,03
Article 52. Interessos C/C 0,00 0,00 0,00
Article 53. Dividends i participació en benèfic. 0,00 0,00 0,00
Article 54. Rendes bens immobles 0,00 13.366,34 13.366,34

540 Lloguer d’aules
541 Lloguer instal·lacions Sant Jordi
549 Altres lloguers 13.366,34 13.366,34

Article 55. Concessions 0,00 125,69 125,69
550 Concessions 0,00 0,00 0,00
 5501 Concessions Servei de fotocòpies
 5502 Concessions maquines expenedores

5503 Concessions servei de bar
559 Altres concessions 125,69 125,69

Capitol 6. Alienació d’inversions reals 0,00 3.756,33 3.756,33
Article 60. Alienació de terrenys 0,00 0,00 0,00
Article 61. Alienació de les demés inv. reals 0,00 3.756,33 3.756,33

619 Venda d’altres inversions reals
61911 Venda immobilitzat mat. maquinaria 3.756,33 3.756,33
Capitol 7. Transferències de capital 0,00 815.841,91 815.841,91
Article 70. Transf. recerca estat 0,00 834.318,35 834.318,35

701 Projectes de recerca 0,00 822.572,17 822.572,17
 7011 Ministeri d’Educació i Cultura 0,00 0,00 0,00

70111 Transf. de la CICYT
70112 Transf. de la DGES 0,00 0,00
70119 Altres transferències
7012 Ministeri d’afers exteriors
7013 Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
7014 Ministeri d’Afers Socials
7015 Ministeri de Sanitat i Consum
7016 Ministeri de Ciència i Tecnologia 820.168,12 820.168,12
70161 Ministeri de Ciència i Tecnologia 656.855,99 656.855,99
70169 Altres transferències de l’estat 163.312,13 163.312,13
7017 Ministeri d’Economia 2.404,05 2.404,05

709 Altres transferències 11.746,18 11.746,18
Article 75. Transf. de Capital de la Generalitat 0,00 -194.064,32 -194.064,32

751 Transf. de Capital de la Generalitat 0,00 -194.064,32 -194.064,32
7511 Dept. Presidència 0,00 -212.906,05 -212.906,05
75111 Direcció General de Recerca 0,00 -212.906,05 -212.906,05
751111 DGR. Projectes -212.906,05 -212.906,05
751112 DGR.Infraestructura
751113 DGR. Mobilitat
751114 DGR. Becaris
751119 DGR. Altres
75112 Direcció General d’Universitats 0,00 0,00 0,00
751121 DGU. Projectes
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Aplicació  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Total
econòmica

751122 DGU. Infraestructura
751123 DGU. Mobilitat
751124 DGU. Becaris
751129 DGU. altres
75119 Altres direccions generals
7512 Dept. de Cultura 0,00 0,00 0,00
751211 Dept. Cultura Projectes
7513 Departament de Medi Ambient 1.051,77 1.051,77
7514 Departament de Sanitat i Seguretat Social 17.789,96 17.789,96
7515 Departament d’Indústria i Energia

759 Altres transferències
Article 76. Transf. d’ens locals 0,00 101.982,88 101.982,88

760 Transferències d’ajuntaments 59.925,00 59.925,00
761 Transferències de la Diputació –Infraestructura–

7611 Diputació de Tarragona
 7619 Altres diputacions
769 Altres transferències 42.057,88 42.057,88

Article 77. Transf. d’entitats privades 0,00 73.248,44 73.248,44
779 Transf. de Capital d’entitats privades 73.248,44 73.248,44

Article 79. Transferències exteriors 0,00 356,56 356,56
790 Transf. Comunitat Europea 356,56 356,56
799 Altres transferències

Capitol 8. Actius financers 32.180.233,89 -23.153,45 32.157.080,44
Article 83. Préstecs a curt termini 0,00 0,00 0,00
Article 87. Incorporació de romanents 32.180.233,89 -23.153,45 32.157.080,44

870 Romanent de tresoreria genèric 2.814,67 2.814,67
871 Romanent de tresoreria afectat i especial 32.177.419,22 32.177.419,22

Baixes Capítol 8 -23.153,45 -23.153,45
Capitol 9. Passius financers 0,00 0,00 0,00
Article 91 Préstecs rebuts en moneda nacional 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL 32.180.233,89 1.496.199,28 33.676.433,17
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Càrrecs i personal

10  S’aprova la Normativa de professors emèrits i professors distingits de la Universi-
tat Rovira i Virgili.

NORMATIVA DE PROFESSORS EMÈRITS I PROFESSORS DISTINGITS DE 
LA URV

CRITERIS PER A LA CONSIDERACIÓ DE PROFESSOR DISTINGIT/ PROFESSOR EMÈRIT
A LA URV

Professors distingits
1. Els professors contractats o de cossos docents universitaris amb dedicació a

temps complet podran rebre, a petició pròpia, la consideració de professor distingit de
la URV, com a reconeixement als serveis destacats a la universitat.

2. Es consideraran serveis destacats a la universitat:
2.1. les aportacions singulars a l’àmbit de la docència
2.2. la creació d’una escola de coneixement
2.3. l’excel·lència investigadora
2.4. la participació en la captació de recursos econòmics
2.5. la participació en les tasques de gestió
2.6. la contribució destacada a la projecció pública de la URV
3. La consideració de professor distingit comportarà, per una sola vegada, una

reducció de 12 crèdits/any en la càrrega docent durant 4 anys i la concessió d’una beca
URV pel mateix període. Aquesta beca URV tindrà caràcter extraordinari, no tindrà cap
incidència ni en criteris de dimensionat de plantilles de departaments ni en avaluacions
de grups de recerca i en la seva convocatòria pública es farà constar la vinculació espe-
cífica al professor distingit, qui presidirà la comissió de selecció que es nomeni d’acord
amb els procediments regulats.

4. Seran automàticament mereixedors de la condició de professor distingit de la URV:
4.1. Els professors que hagin merescut el nomenament d’investigador distingit

(sènior) per part del Govern de la Generalitat (DURSI).
4.2. Els professors que acreditin aportacions destacades a la universitat valorades,

d’acord amb la taula 1, amb un mínim de 5 punts, valoració que haurà de ser contras-
tada i validada per una comissió d’avaluació d’específica.

5. Seran també mereixedors de la condició de professor distingit els professors que,
a criteri de la comissió d’avaluació específica, siguin mereixedors d’una qualificació
igual o superior a 5 punts, d’acord amb la mateixa taula 1.

6. La comissió d’avaluació específica a què fan referència els apartats anteriors es
constituirà anualment per acord del Consell de Govern, i estarà integrada pel rector, el
vicerector encarregat d’afers de Professorat i els professors distingits per la URV. 

TAULA 1: QUALIFICACIÓ DELS SERVEIS A LA URV

1Euros constants de 2002

Serveis a la Universitat* 1 punt 2 Punts

Aportacions singulars a la docència
Disseny d’ensenyaments i de plans d’estudi
Projectes d’innovació educativa, etc.

A criteri del comitè d’avaluació
(No aplicable per acreditació 
automàtica)

Creació d’una escola de coneixement
Direcció de tesis doctorals

10% de tesis realitzades al dept. 
(mínim 10)

20% de tesis realitzades al dept.
(mínim 20)

Excel·lència investigadora
Avaluacions positives del complement de productivitat 4 6

Captació de recursos econòmics
Responsable de contractes d’I+D+I i de transferència

Drets d’autor, drets d’explotació o 
overheads, ingressats per la URV 
superiors a 50.000€1

Drets d’autor, drets d’explotació o 
overheads, ingressats per URV 
superiors a 150.000€1

Participació en tasques de gestió
(acumulació de trams d’acord amb la taula 2) 4 trams 6 trams

Contribució a la projecció de la URV
Haver estat mereixedor, com a professor de la URV, de 
distincions rellevants en l’àmbit de la docència, la 
recerca o la creació artística

1 distinció nacional 1 distinció
internacional
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TAULA 2: TRAMS PER CADA ANY (O FRACCIÓ SUPERIOR A 0,5)
D’EXERCICI D’UN CÀRREC DE GESTIÓ A LA URV

*Nota: En tots els casos, es consideraran com a serveis a la URV els prestats en els centres que
pertanyien a l’antiga Divisió VII de la Universitat de Barcelona o a l’Escola Universitària d’Engi-
nyeria Tècnica Industrial del Complex Educatiu de Tarragona, adscrita a la Universitat Politècnica
de Catalunya.

Professors emèrits
1. En aplicació de l’article 54 de la LOU, i subjecta al règim jurídic de celebració,

execució i extinció de contractes establert al RD 898/1985 sobre el règim del professo-
rat universitari, la URV podrà contractar amb caràcter temporal i règim laboral com a
professors emèrits els funcionaris jubilats de cossos docents universitaris que hagin
prestat serveis destacats a la universitat almenys durant un període de deu anys, així
com a persones de reconegut prestigi cultural o científic internacional. 

2. Els centres, els departaments o el rector podran proposar el nomenament de pro-
fessor emèrit, a iniciativa pròpia o a petició de l’interessat. Aquesta proposta haurà
d’incloure la motivació i els mèrits que concorren en la persona, així com les col·labo-
racions que realitzaran. En qualsevol cas, la valoració dels mèrits s’atendrà als mateixos
criteris emprats per a la consideració de professor distingit de la URV.

3. La condició de professor distingit de la URV habilita automàticament la candida-
tura a professor emèrit de la URV.

4. La proposta es trametrà a una comissió d’avaluació específica, la qual, un cop
estudiada seguint els mateixos criteris emprats en la consideració de professor distingit
de la URV, elevarà la proposta, si s’escau, al Consell de Govern. L’aprovació definitiva
requerirà, d’acord amb el RD 898/1985, l’informe favorable de la Comissió Acadèmica
del Consejo de Coordinación Universitaria.

5. El professorat emèrit romandrà vinculat a la Universitat mitjançant una relació
contractual de caràcter temporal. La durada dels contractes serà de dos anys, prorroga-
bles per períodes de dos anys fins, com a màxim, l’any en què el professor compleixi
els 76 anys, finalitzats els quals quedarà extingida tota relació contractual, si bé el pro-
fessor mantindrà la seva condició d’emèrit a efectes honorífics.

6. Les renovacions a què es fa referència a l’article anterior hauran de ser aprovades
pel Consell de Govern a proposta de la comissió d’avaluació específica i amb un
informe previ del departament implicat.

7. Les retribucions que percebrà el professor emèrit seran:
7.1. Fins que el professor compleixi els 70 anys, la diferència entre l’íntegre de la

pensió de jubilació i l’íntegre que percebia a càrrec de la URV en el moment de la
mateixa, amb el límit especificat a la normativa de professorat de la URV i/o els Estatuts.

7.2. A partir dels 70 anys, la retribució del professor emèrit s’equipararà a la d’un
professor associat amb una dedicació parcial de 12 h/setmana, excepte en els casos en
què la proposta de la comissió d’avaluació justifiqui circumstàncies extraordinàries, en
els quals la quantitat a percebre l’establirà el Consell de Govern amb el mateix límit
especificat a la normativa de professorat de la URV i/o els Estatuts.

8. El professorat emèrit podrà realitzar les tasques de col·laboració que li assigni el
departament, preferentment la impartició de seminaris, cursos monogràfics i d’especia-
lització, amb obligacions docents i de permanència específiques que haurà d’aprovar
el consell de departament.

11  S’aprova modificar la composició de la Comissió de Política Lingüística, la qual
estarà integrada per:

President/a (vicerector/a de Comunitat Universitària)
Gerent, o persona en qui delegui
10 professors/es (1 per centre), elegit per la junta de centre
4 estudiants, elegits per i entre els membres claustrals
2 membres del PAS, elegits pels membres claustrals del PAS
1 representant científic (Departament de Filologia Catalana)
1 secretari tècnic (representant del Servei Lingüístic)

Càrrec (a la URV*) trams/any

Secretari de centre/dept.
Vicedegà, sotsdirector

1/8

Degà/director de centre, director de departament, 
servei o institut

1/4

Secretari general, vicerector 1/3

Rector 1/2
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Comissions delegades

12  Acord de 18 de desembre de 2002, pel qual es ratifiquen els acords de la Comis-
sió delegada de Recursos Humans.

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 12 DE DESEMBRE DE 2002

1. Proposta de resolució del concurs per cobrir la plaça de TUI 02 10 1324, de
l’àrea de coneixement de Periodisme, a favor del Dr. Jordi Farré Coma.

2. Modificacions del catàleg de llocs de treball del PAS:
2.a) Concreció de l’increment en la plantilla de PAS de la facultat de Medicina i

Ciències de la Salut, aprovat en Consell de Govern de 12 de juliol de 2002: 1 plaça
d’auxiliar de serveis (E12).

2.b) Modificació de les fitxes de llocs de treball següents:
◆ Vicegerent/a d’Organització i Recursos
◆ Vicegerent/a d’Administració i Serveis de Campus
◆ Cap del servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
◆ Serveis Lingüístics – Subunitat de Fonètica
◆ Tècnic/a de Fonètica
◆ SRCT - Tècnic/a d’assessorament i desenvolupament metodològic a activitats de

RDTI
◆ SRCT - Tècnic/a de laboratori preparatiu i control logístic
◆ SRM - Tècnic/a de gestió administrativa
◆ ICE - Cap administratiu
3. Convocatòria de proves selectives per a l’elaboració d’una llista d’espera d’auxili-

ars de biblioteca.
4. Calendari laboral per l’any 2003.
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Convenis

13  Acord de 18 de desembre pel qual es ratifiquen diversos convenis.

Acord entre el Consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Rovira
i Virgili.

Conveni específic de mobilitat de personal docent i investigador i estudiants entre la
Universidade Federal do Maranhão (Departament de Sociologia i Antropologia) (Brasil)
i la Universitat Rovira i Virgili.

Contracte administratiu especial per a la cessió d’ús d’aules per a les proves de llen-
gua catalana els dies 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2002 entre la Universitat Rovira i
Virgili i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Acord específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i SCYTL World
Online Security, SA (signat el dia 27 de novembre de 2002).

Acord de cessió entre l’empresa Givecork Penedès, SL i la Universitat Rovira i Vir-
gili.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Catalana d’Estiu.

Acord específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i SCYTL World
Online Security, SA (signat el dia 17 de setembre de 2002).

Acord marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consorci Muni-
cipal del Camp.

Conveni de col·laboració entre la Fundació URV i la Universitat Rovira i Virgili per
la cooperació amb el projecte titulat “Acoplamiento de equipos de refrigeración por
absorción de llama directa a microturbinas de gas”.

Acord específic sobre la mobilitat d’estudiants i de personal docent i investigador
entre la Universitat Rovira i Virgili i el Centre National de la Recherche Scientifique
(França).

Conveni de col·laboració per a la coordinació i organització de les PAU a
Catalunya entre la Universitat Rovira i Virgili i el Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i
Virgili per a la realització conjunta del Màster “Nutrició i Salut. Bases metabòliques.”

Conveni de cooperació entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CISC) i la Universitat Rovira i Virgili, per al reconeixement del Grup de Prehistòria
(Departament de Geografia i Història), com unitat associada al CSIC mitjançant el seu
Museu Nacional de Ciències Naturals.

Annex a la clàusula vuitena del conveni signat el 21 de novembre de 2000 entre les
Universitats de Barcelona, Girona i Rovira i Virgili per a la realització del curs de
postgrau interuniversitari “Intervenció d’Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria”.

Acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de col·laboració entre Verdtech Nuevo Campo, SA i la Universitat
Rovira i Virgili.

Acord marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i SCYTL World
Online Security, SA.
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE MAIG DE 2002
1. S’aprova l’avaluació de mèrits docents de professorat interí i contractat (expedi-

ents del professorat contractat i interí corresponents al període 1997-2001).

COMISSIÓ DE DOCTORAT

SESSIÓ ORDINÀRIA D’11 DE JULIOL DE 2002
1. S’aprova l’acta de la sessió de 27 de juny amb l’esmena de l’excusa a la sessió

del Dr. Pere Joan Ferrando Piera.

2. S’aprova l’admissió a tràmit de les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament d’Enginyeria Química

Sra. Mònica Campas Homs
Sra. Vesselina Petrova Pachova
Sr. Mohammad Yousuf Suliman Al-Shannag
Sr. Josep Maria Gastó Heras
Sra. Montserrat Meneses Benítez
Sr. René Oliver Contreras Camacho

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Maria Amparo Bodí Saera

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Josep Canals Sala

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Miriam Lampreave Figueras
Sr. Josep Maria Llauradó Revenchón

Departament de Pedagogia
Sra. Pilar Iranzo García

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Marc Serra Queralt

3. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament d’Enginyeria Química

Sra. Mònica Campas Homs
Sra. Vesselina Petrova Pachova
Sr. Mohammad Yousuf Suliman Al-Shannag
Sr. Josep Maria Gastó Heras
Sra. Montserrat Meneses Benítez
Sr. René Oliver Contreras Camacho

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Maria Amparo Bodí Saera

Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Josep Canals Sala

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Miriam Lampreave Figueras
Sr. Josep Maria Llauradó Revenchón

Departament de Pedagogia
Sra. Pilar Iranzo García

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Marc Serra Queralt

4. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals de:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Teresa Sans Mateu
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Alvaro Morato Campos
Sra. Gabriela Espinosa Porragas

5.S’aprova el programa de doctorat interuniversitari de “Tecnologia Educativa” per
al bienni 2002-2004 del Departament de Pedagogia.
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6.S’aproven les següents modificacions dels programes de doctorat del departament
de Medicina i Cirurgia

◆ “Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques”, bienni 2000-2002: modificació de
la composició del Tribunal Únic.

◆ “Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques”, bienni 2002-2004: modificació del
període de matrícula.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE SETEMBRE DE 2002
1. S’aprova l’admissió a tràmit de les tesis doctorals presentades pels departaments:

Departament de Pedagogia
Sr. Enrique Guerrero Cardenas
Sr. Omar Alfonso Pérez Díaz

Departament de Filologies Romàniques
Sra. Raquel Gállego Paz

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sr. Guillem Vanrell Truyols

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Jesús Cabrero Albero

Departament d’Història i Geografia
Sr. Xavier Ferré Trill

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament de Pedagogia

Sr. Enrique Guerrero Cardenas
Sr. Omar Alfonso Pérez Díaz

Departament de Filologies Romàniques
Sra. Raquel Gállego Paz

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sr. Guillem Vanrell Truyols

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Jesús Cabrero Albero

Departament d’Història i Geografia
Sr. Xavier Ferré Trill

3. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals de:
Departament d’Història i Geografia

Sra. Isabel Cáceres Cuello de Oro
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Alvaro Morato Campos
Departament d’Enginyeria Química

Sra. Mònica Campas Homs
Sra. Vesselina Petrova Pachova
Sr. Mohammad Yousuf Suliman Al-Shannag
Sr. Josep Maria Gastó Heras
Sra. Montserrat Meneses Benítez
Sr. René Oliver Contreras Camacho

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Maria Amparo Bodí Saera

Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Josep Canals Sala

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sra. Miriam Lampreave Figueras
Sr. Josep Maria Llauradó Revenchón

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Marc Serra Queralt

Departament de Pedagogia
Sra. Pilar Iranzo García

4. S’aproven les modificacions de programes de doctorat següents:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

“Metodologia de la Investigació Biomèdica”, del bienni 1997-1999: el curs “Intro-
ducció a les tècniques de cultiu cel·lular” passa de metodològic a fonamental.
Departament de Filologies Romàniques

“Formal Languages and Applications”, del bienni 2002-2004: període de matrícula
del 26 al 28 de març.
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Departament de Gestió d’Empreses
“Economia i Empresa”, del bienni 2002-2004: període de matrícula del 21 al 25

d’octubre.
Departament d’Enginyeria Química

“Graduate Studies in Chemical and Process Engineering”, del bienni 2002-2004:
període de matrícula per als dies 18, 21 i 22 d’octubre.

5. S’aprova l’ adaptació de la Sra. Montserrat Gassió Raventós al programa de doc-
torat “Estudis Hispànics i Romànics”, del bienni 2000-2003.

6. S’aproven els trasllats següents: 
Departament de Filologies Romàniques

Sra. Raquel Gállego Paz.

Departament d’Enginyeria Química
Adaptació del DEA a la Sra. Sònia Abelló Cros del Departament de Química Física i

Inorgànica.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 D’OCTUBRE DE 2002
1. S’aprova l’admissió a tràmit de les tesis doctorals presentades pels departaments:

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Jesús Lizama Quijano

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sr. Ramon Carreté Aixalà

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Maria del Carmen Agramunt de Gràcia
Sra. Montserrat Broch Montané

Departament d’Enginyeria Química
Sra. Susana Figueroa Gerstenmaier
Sra. Catalina Valencia Peroni
Sr. Roger Guimerà Manrique
Sra. Samira el Boudammoussi
Sra. Silvia Diez Orrite

Departament d’Història i Geografia
Sr. Josep Maria Vergès Bosch
Sr. Andreu Ollé Cañellas

Departament de Filologies Romàniques
Sra. Florentina-Lilica Voicu Dumitrescu

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. David Ribera Ruiz
Sra. Margarita Hernández Socías
Sra Alejandra Peñalver Hernando
Sra. Maria Alicia Maroto Sánchez

Departament de Química Física i Inorgànica
Sra. Amaya Bastero Rezola

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Jesús Lizama Quijano
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Ramon Carreté Aixalà
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Maria del Carmen Agramunt de Gràcia
Sra. Montserrat Broch Montané

Departament d’Enginyeria Química
Sra. Catalina Valencia Peroni
Sr. Roger Guimerà Manrique
Sra. Susana Figueroa Gerstenmaier
Sra. Samira el Boudammoussi
Sra. Silvia Diez Orrite

Departament d’Història i Geografia
Sr. Josep Maria Vergès Bosch
Sr. Andreu Ollé Cañellas

Departament de Filologies Romàniques
Sra. Florentina-Lilica Voicu Dumitrescu

Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. David Ribera Ruiz
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Sra. Margarita Hernández Socías
Sra Alejandra Peñalver Hernando
Sra. Maria Alicia Maroto Sánchez

Departament de Química Física i Inorgànica
Sra. Amaya Bastero Rezola

3. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals de:

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Teresa Mosquera Saravia 

Departament de Pedagogia
Sr. Enrique Guerrero Cardenas
Sr. Omar Alfonso Pérez Díaz

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Sr. Guillem Vanrell Truyols

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Jesús Cabrero Albero

Departament d’Història i Geografia
Sr. Xavier Ferré Trill

4. S’aproven les modificacions de programes de doctorat següents:
◆ “Empresa i Sistema Penal”, bienni 2002-2004: preinscripció del 21 al 31 d’octu-

bre, matrícula de l’11 al 22 de novembre de 2002.
◆ “Economia i Empresa”, bienni 2002-2004: la matrícula dels alumnes de naciona-

litat mexicana serà del 4 al 8 de novembre de 2002.
◆ “Nutrició i Metabolisme”, bienni 2002-2004: preinscripció del 2 al 30 de setem-

bre de 2002; publicació d’admesos del 18 al 30 d’octubre de 2002; matrícula del 7 al
10 de gener de 2003, i inici d’activitat docent el 7 de gener de 2003.

◆ “Química en Processos i Productes Industrials”, bienni 2002-2004: incorporació
com a tutors de la Dra. Aurora Ruiz Manrique i el Dr. Sergio Castillon Miranda. La
matrícula es farà del 16 al 23 d’octubre de 2002.

◆ “Formal Languages and Applications”, bienni 2002-2004: preinscripció de l’1 de
juny al 10 de novembre de 2002; matrícula del 26 al 28 de març de 2003, i inici de
curs el 26 de març de 2003.

◆ “Change and Diversity in English Studies”, bienni 2002-2004: matrícula del 4 al 8
de novembre de 2002.

◆ “Qüestions de Llengua i Literatura”, bienni 2002-2004: matrícula del 14 al 18
d’octubre de 2002.

◆ “Antropologia de la Medicina”, bienni 2001-2003: incorporació com a tutor del
Dr. Angel Martínez Hernáez.

◆ “Espiritualitat i Religiositat a l’Antiguitat i a l’Edat Mitjana”, bienni 2002-2004:
canvis en les titulacions d’accés al programa. A més, canvis en els cursos següents:

◆ “Cultes i rituals funeraris al nordest de la península Ibèrica durant el primer
mil·lenni a.n.e.”: és fonamental.

◆ “Hagiografia i religiositat en la societat tardoantiga i altomedieval”: és afí.
◆ “Hominització i humanització”: és metodològic.
◆ “Les ordres militars a la Corona d’Aragó a l’edat mitjana”: és fonamental.
◆ “L’evolució dels sistemes tècnics al Pleistocè”: és fonamental.
◆ “Mort real i mort literària en el món grec antic”: se substitueix pel curs “Paleonto-

logia humana”.
◆ “Graduate Studies in Chemical Engineering”, bienni 2002-2004: preinscripció fins

el 14 d’octubre; tutoria del 14 al 17 d’octubre; matrícula del 18 al 22 d’octubre, i inici
de classes el 21 d’octubre.

◆ “Enginyeria Electrònica“, bienni 2002-2004: activació del curs “Teoria i Tecnolo-
gia dels Dispositus Semiconductors”.

◆ “Salut, Envelliment i Cognició: Una Perspectiva Psicològica”, bienni 2001-2003:
s’incorpora com a tutora la Dra. Josepa Canals Sala.

◆ “Ciència Cognitiva i Llenguatge”, trienni 2001-2004: presenta els canvis següents:
◆ S’incorporen com a nous tutors el Dr. José Eugenio García-Albea Ristol i la Dra.

Rosa Sánchez-Casas Padilla.
◆ S’anul·len els cursos següents: “Avenços en ciències cognitives II”, “Morfologia

generativa”, “Problemes gramaticals en l’adquisició de la segona llengua”, “Processa-
ment de llenguatge natural”, “Reducció: ciències especials i ciència bàsica”, “Semàn-
tica i pragmàtica”, “Tecnologies de la parla” i “Teoria semàntica: semàntica i cognició”.

◆ S’activen els cursos següents: “Introducció a la lògica clàssica”, “Ment i conscièn-
cia”, “Fonaments i principis del llenguatge”, “Descripció lingüística i tipologia” i “Pro-
cessos d’integració multisensorial”.
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Canvis en els cursos següents:
◆ “Problemes de sintaxi”: passa a dir-se “Universals lingüístics i variació sintàctica”,

i és fonamental.
◆ “Semàntica lògica II”: passa a dir-se “Semàntica”.
◆ “Teoria del lèxic: semàntica”: passa a dir-se “Semàntica lèxica”.
◆ “Terminologia general”: passa a dir-se “Terminologia general: coneixement espe-

cialitzat i llenguatge”.

5. S’aproven les adaptacions següents:
Programa “Ciència Cognitiva i Llenguatge”, del bienni 2001-2003 / trienni 2001-

2004, dels alumnes següents:
Sr. José Manuel Gavilán Ibáñez
Sr. Santiago Montes Montes
Sr. Joan Ramon Salvadó Vives
Programa “Estudis Anglesos i Alemanys”, del trienni 2000-2003, l’alumna María

Riera Toló

6. S’aprova el trasllat proposat pel Departament d’Història i Geografia del Sr. Javier
Sigró Rodríguez, per a la lectura de la tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE NOVEMBRE DE 2002
1. S’aprova l’admissió a tràmit de les tesis doctorals presentades pels departaments:

Departament de Química Física i Inorgànica
Sr. Ali Aghmiz

Departament de Pedagogia
Sra. Joana Maria Tierno García

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Ali Aghmiz
Departament de Pedagogia

Sra. Joana Maria Tierno García

3. S’aprova la modificació del Tribunal de la Sra. Florentina Lilica Voicu Dumitrescu
del Departament de Filologies Romàniques. 

4. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals de:
Departament de Filologies Romàniques

Sra. Raquel Gállego Paz
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Ramon Carreté Aixalà
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Maria del Carmen Agramunt de Gràcia
Sra. Montserrat Broch Montané

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Roger Guimerà Manrique
Sra. Susana Figueroa Gerstenmaier
Sra. Samira el Boudammoussi
Sra. Silvia Diez Orrite
Sra. Catalina Valencia Peroni

Departament de Filologies Romàniques
Sra. Florentina-Lilica Voicu Dumitrescu
Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Sr. David Ribera Ruiz
Sra. Margarita Hernández Socías
Sra Alejandra Peñalver Hernando
Sra. Maria Alicia Maroto Sánchez

Departament de Química Física i Inorgànica
Sra. Amaya Bastero Rezola

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Jesús Lizama Quijano

6. S’aproven els trasllats d’expedient de doctorat següents:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Rosa Maria Vallverdú del Olmo
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Nour Eddine El Mansouri
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7. S’aproven les adaptacions següents:
Departament de Filologies Romàniques

Sra. Priscila Lafuente Alonso
Departament de Gestió d’Empreses

Sra. Margaria Ortí García
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sr. Juan José Morant Echevarne

8. S’aproven com a directors de tesis professors d’altres universitats en les tesis dels
doctorands següents:
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Blai Coll Crespo 
Sr. Octavio Córdoba Cardona
Sr. Jesús Cuenca Peña
Sr. Antonio Pont Salvadó
Sra. Juliana Salazar Blanco

9. S’aproven les modificacions dels programes de doctorat:
Departament d’Història i Geografia

Programa de Doctorat d’“Estudis Culturals Mediterranis”, del bienni 2001-2003:
canvi de tipologia de cursos que passen a fonamentals:

◆ “Arts escèniques a la Mediterrània”: abans era afí.
◆ “Gènere i cultures al món mediterrani”: abans era metodològic.
◆ “Política i cooperació euromediterrània”: abans era metodològic.
◆ “Tendències demogràfiques actuals a la conca mediterrània”: abans era afí.

Programa de Doctorat d’“Espiritualitat i Religiositat a l’Antiguitat i a l’Edat Mitjana”
del bienni 2002-2004, modificacions pel que fa als tutors:

◆ Eliminar la Dra. Maria Bonet.
◆ Incloure els Drs. Robert Sala Ramos, Rodolf Cortés Cortés i Javier Faci Lacasta.

Departament d’Enginyeria Química
Programa de Doctorat de “Graduate Studies in Chemical an Process Engineering”,

del bienni 2002-2004: anul·lació del curs “Procees Safety”.

10. S’aproven les convalidacions següents:
Departament d’Enginyeria Química

Jesús Cerezo Román
Gustavo Raúl Figueredo
Carmelo Herdes Moreno
Abdul Jabbar

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE DESEMBRE DE 2002
1. S’aprova l’admissió a tràmit de les tesis doctorals presentades pels departaments:

Departament d’Enginyeria Química 
Sr. Athanasis Eftaxias

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament d’Enginyeria Química 

Sr. Athanasis Eftaxias

3. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals de:
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Ali Aghmiz
Departament de Pedagogia

Sra. Joana Maria Tierno García

4. S’aproven les adaptacions següents:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Rosa Maria Vallverdú del Olmo
Departament de Filologies Romàniques

Sr. José Luis Torres Sastre
Sr. Jaume-Josep Llambrich Brull

Departament d’Història i Geografia
Sr. Juan Carlos Vidal Fernández

Departament d’Enginyeria Química
Sra. Cristina Arrimadas Berzosa
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5. S’aproven les modificacions dels programes de doctorat següents:
Departament d’Història Geografia

Programa de Doctorat d’“Espiritualitat, Religiositat i Mort a l’Antiguitat i a l’Edat
Mitjana”, del bienni 2002-2004: modificació de la tipologia del curs “Metodologia de
l’excavació arqueològica”, que passa de metodològica a fonamental. 
Departament de Pedagogia

Programa de Doctorat de “Tecnologia Educativa” del bienni 2002-2004. Modifica-
ció de tutors: baixa de la Dra. Maria Paz Prendes i alta de les Dres. Mercè Gisbert i San-
tos Urbina. Canvi de tipologia de cursos de passar-los d’obligatoris a optatius. Canvi de
tipologia del curs “Investigació en Tecnologia Educativa”, que passa de metodològic a
fonamental.

6. S’aproven les convalidacions següents:
Departament de Pedagogia

Sr. Albert Sangrà Morer

7. S’aproven els trasllats següents:
Departament de Pedagogia

Sra. Maria del Mar Camacho i Martí
Sr. Genaro González Baixauli
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PRESES DE POSSESSIÓ

CONSELL DE GOVERN DE 12 DE JULIOL DE 2002

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
08-04-02 Dr. Bernat López López Cap de la Unitat de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme
18-04-02 Dr. Joan Miquel Canals Bosch Director tècnic del Celler i Camps Experimentals de la URV

CONSELL DE GOVERN DE 24 D’OCTUBRE DE 2002

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
24-09-02 Dr. Antonio García Español Vicedegà de la Facultat de Lletres

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom Categoria Departament Àrea de Coneixement
07-09-02 Dr. Jorge de Andres Sánchez TU Gestió d’Empreses Economia Financera i Comptabilitat
07-09-02 Sr. Francesc d’Assis Serratosa Casanelles TU Eng. Informàtica

i Matemàtiques Arquitectura i Tec. de Computadors
10-09-02 Sr. Feliciano Villar Posada TU Psicologia Psicologia Evolutiva i de l’Educació
10-09-02 Sra. Montserrat Belles Mateu TEU Ciències Mèdiques Bàsiques Fisiologia
10-09-02 Sra. Maria de les Neus Garcia Sancho TEU Ciències Mèdiques Bàsiques Histologia
10-09-02 Sra. Montserrat Jové Sans CEU Ciències Mèdiques Bàsiques Anatomia i Embriologia Humana
01-10-02 Sr. Miguel Torrente Parra TEU Ciències Mèdiques Bàsiques Anatomia i Embriologia Humana

CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DESEMBRE DE 2002

CÀRRECS

Data Nom Càrrec
01-10-02 Dr. Antoni Pérez-Portabella López Secretari de la Unitat Predepartamental de Comunicació 

Audiovisual, Publicitat i Periodisme
25-10-02 Dr. Salvador Anton Clavé President de la Comissió Gestora de l’Escola Universitària de Turisme i Oci
25-10-02 Sr. Josep Allepús Querol Secretari de la Comissió Gestora de l’Escola Universitària de Turisme i Oci
25-10-02 Sra. Victòria Sánchez Rebull Cap d’Estudis de la Comissió Gestora de l’Escola Universitària de Turisme i Oci
01-11-02 Dr. Joan Baucells Lladós Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques
01-11-02 Dra. Mercedes Peláez Marqués Secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques
01-11-02 Dra. M. Glòria Barberà Mariné Coordinadora de les Proves d’Accés a la Universitat
09-11-02 Dr. Carlos Martín Vide Director del Departament de Filologies Romàniques
11-11-02 Dr. Juan Francisco Garcia Bascuñana Secretari del Departament de Filologies Romàniques

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom Categoria Departament Àrea de Coneixement
23-10-02 Dr. Alberto Mas Baron CU Bioquímica i Biotecnologia Nutrició i Bramatologia
23-10-02 Dr. Joan Manel Vallès Rasquera TU Enginyeria Mecànica Màquines i Motors Tèrmics
23-10-02 Dr. Antonio Vernet Peña TU Enginyeria Mecànica Mecànica de Fluids
23-10-02 Dr. Jorge M. Pallarès Curto TU Enginyeria Mecànica Mecànica de Fluids
23-10-02 Dr. Angel Gabriel Belzunegui Eraso TEU Gestió d’Empreses Sociologia
23-10-02 Sra. Cristina Victoria Urbina Pons TEU Enginyeria Mecànica Histologia
09-11-02 Dr. Gerard Pujadas Anguiano TU Bioquímica i Biotecnologia Bioquímica i Biologia Molecular
09-11-02 Dr. Ricard Garcia Valls TU Enginyeria Química Enginyeria Química
09-11-02 Dr. Laureano Jimenez Esteller TU Enginyeria Química Enginyeria Química
09-11-02 Dra. Carolina Manzano Tovar TU Economia Fonaments de l’Anàlisi Econòmic
09-11-02 Dra. Montserrat Dieguez Fernandez TU Química Física i Inorgànica Química Inorgànica
20-11-02 Dr. Josep Manuel Ricart Pla CU Química Física i Inorgànica Química Física
20-11-02 Dra. Olga Busto Busto TU Quím. Analítica i Quím.

Orgàn. Química Analítica
20-11-02 Dra. Maria Yolanda Diaz Gimenez TU Quím. Analítica i Quím.

Orgàn. Química Orgànica
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Data Nom Categoria Departament Àrea de Coneixement
20-11-02 Dr. David Riaño Ramos TU Eng. Informàtica i

Matemàtiques Llenguatges i Sistemes Informàtics
20-11-02 Dr. Antonio Moreno Ribas TU Eng. Informàtica i

Matemàtiques Llenguatges i Sistemes Informàtics
20-11-02 Dr. Bernd George Theilen TEU Economia Fonaments de l’Anàlisi Econòmic
20-11-02 Sr. Norberto Màrquez Àlvarez TEU Gestió d’Empreses Economia Financera i Comptable
29-11-02 Dr. Esteve Bosch Capdevila TEU Dret Dret Civil
29-11-02 Dra. Yolanda Cesteros Fernandez TU Química Física i Inorgànica Química Inorgànica
29-11-02 Dr. Joan Ferré Baldrich TU Quím. Analítica i Quím.

Orgàn. Química Analítica
29-11-02 Dra. Maria Dolores Setó Pàmies TEU Gestió d’Empreses Organització d’Empreses
29-11-02 Sra. Susana Sardà García TEU Gestió d’Empreses Economia Financera i Comptable
29-11-02 Dr. Alberto Reig Tàpia CU Dret Ciència Política i de l’Administr.
01-12-02  Dr. Eliseo Chico Libran TU Psicologia Personalitat, Aval. i Tract. Psicol.
01-12-02 Dr. Jordi Villadelprat Yagüe TU Eng. Informàtica i

Matemàtiques Llenguatges i Sistemes Informàtics
07-12-02 Dr. Jorge Joven Maried TU Medicina i Cirurgia Medicina
07-12-02 Dra. Rosa Solà Alberich CU Medicina i Cirurgia Medicina
07-12-02 Dra. Aranzazu Aldea Corrales TU Eng. Informàtica i

Matemàtiques Ciència de la Comp. i Intel. Artif.
07-12-02 Dra. M. Yolanda Pérez Albert TU Història i Geografia Anàlisi Geogràfica Regional
07-12-02 Dr. Ricard Boqué Martí TU Quím. Analítica i Quím.

Orgàn. Química Analítica
07-12-02 Dr. Miquel Àngel Bové Sans TU Economia Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

Full Oficial 35 / Preses de possessió



Butlleta de sol·licitud de les publicacions corporatives

Nom
1r cognom 2n cognom
Centre
Adreça CP
Població A/e
Tel. Fax

Estic interessat en rebre les publicacions següents:

Actes acadèmics extraordinaris Memòria de curs
Full Oficial Memòria de la recerca
Liquidacions del pressupost Pressupostos
i memòria econòmica

Marqueu amb una creu les publicacions que vulgueu rebre i feu arribar la butlleta a la Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL

C/ Escorxador, s / n
43003 Tarragona
Tel. 977 55 80 23
Fax 977 55 80 22
secsg@orgov.urv.es



Universitat Rovira i Virgili
Secretaria General
C/ de l’Escorxador, s /n · 43003 Tarragona
Tel. 977 55 80 09  ·  Fax 977 55 80 22  ·  secgs@orgov.urv.es

El Full Oficial també és consultable a
http://www.urv.es/documentacio/fulls/fulls.html
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